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หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
วทิยาเขต/คณะ วทิยาเขตภูเก็ต   คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
   ภาษาไทย: วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
   ภาษาองักฤษ: Bachelor of Science Program in Software Engineering 
 

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

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

           ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ (องักฤษ) :    Bachelor of Science (Software Engineering) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ) :      B.Sc. (Software Engineering) 

 

3. วชิาเอก  (ไม่มี) 
 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร      140  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ      
        หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร 4 ปี 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้      
       ภาษาไทย และบางวชิาสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา   
       รับนกัศึกษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 
     ไม่มี 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรเดิม  เร่ิมใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2548 
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
 ไดรั้บอนุมติัจากสภาวชิาการในคราวประชุมวาระพิเศษ  เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2553 
 ไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัในคราวประชุมคร้ังท่ี 322 (3/2553) 
 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2553 
 

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา  2553 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสุตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ในปีการศึกษา 2555 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
1) นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
2) นกัพฒันาโปรแกรม 
3) นกับริหารโครงการซอฟตแ์วร์ 
4) ผูต้รวจสอบ ทดสอบ คุณภาพซอฟตแ์วร์  
5) วศิวกรซอฟตแ์วร์  
 

9. ช่ือ เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
(สาขา) 

ปีทีจ่บ เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

1. นางสาวจามิกร หิรัญรัตน์ อาจารย ์ วท.ม.(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 2549 XXXXXXXXXXXX 

2. นายอดิศกัด์ิ  อินทนา อาจารย ์ วท.ม.(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 2548 XXXXXXXXXXXX 
 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

การพฒันาหลกัสูตรจะสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 
2550–2554) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของบริบทการพฒันาในกระแสโลกาภิวตัน์ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลย ีจึงจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และตอ้ง
มีการบริหารจดัการองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ รวมถึงการประยุกตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ผสมผสานกบัจุดแข็งในสังคมไทย ประกอบกบัเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของประเทศไทยปีพ.ศ. 2544-2553 (IT2010) ท่ีเนน้การพฒันาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ ซ่ึงตอ้งการ
นักพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีมีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบริษทัพฒันาซอฟต์แวร์เพื่อสนองตอบ
สภาวการณ์การขาดแคลนก าลงัคนท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการออกแบบ การพฒันาและการ
บริหารโครงการพฒันาซอฟต์แวร์และนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพสูง รวมทั้งจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการน าเขา้ทั้งผูเ้ช่ียวชาญและซอฟต์แวร์ประยุกต์จากต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลให้ประเทศชาติ
สามารถพึ่งพาตนเองและแข่งขนัในประชาคมโลกไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปล่ียนแปลงดา้นสังคมยุคการส่ือสารไร้พรมแดน และ

การใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) มาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจและ
ชีวิตประจ าวนั ส่งผลให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทยมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จากความ
ตอ้งการในการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ขนาดเล็กมาเป็นระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ท่ีมีความซบัซ้อนมาก
ยิ่งข้ึน จึงเกิดการน าแนวทางทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาช่วยในการบริหารจดัการกระบวนการผลิต
ซอฟต์แวร์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานซอฟต์แวร์มากข้ึน ด้วยเหตุน้ีจึงมีความตอ้งการ
นกัพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์จ านวนมากเพื่อช่วยขบัเคล่ือน
การเปล่ียนแปลงน้ีใหเ้ป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวถีิชีวติของสังคมไทย 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรใน
เชิงรุกท่ีมีศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามวิวฒันาการของการพฒันาซอฟต์แวร์ และรองรับการ
แข่งขันทางธุรกิจซอฟต์แวร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ท่ีมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดท้นัที และมีศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้เขา้กบัลกัษณะ
งานทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยั 
 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสร้างความเป็นผูน้ าทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นฐานของภาคใต ้
และประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบติัสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะ
และโลกทศัน์สากลให้แก่บณัฑิต การพฒันาหลกัสูตรจึงมุ่งเน้นการสร้างบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และทกัษะในการน าหลกัการทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์มาประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์และ
การจดัการโครงการซอฟตแ์วร์อยา่งมีประสิทธิภาพ และค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาชีพ 
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13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน  

13.1. กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
จ านวน 15 รายวชิา ไดแ้ก่ 
1) คณะวเิทศศึกษา จ านวน 15 รายวชิา คือ 

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

 975-150 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม 
  Preparatory English  

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

 975-210 ทอ้งถ่ินศึกษา 
  Local Studies 
 975-211 รัฐศาสตร์และการเมืองไทย 
  Political Science and Thai Politics 
 975-250  ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 

  English for Business 
975-251 การพฒันาการอ่านและการเขียน 

   Reading and Writing Development 
975-252   การสนทนาภาษาองักฤษ 

   Conversation in English 
975-310   วถีิชีวติกบัสังคม 

  The Way of Life and Society 
975-311 สังคมการท างาน 

  Working  Society   
975-450   ทกัษะการน าเสนอและการเป็นผูน้ า 

  Presentation and Leadership Skills                
 975-451   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ        
  English for Academic Purposes 
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 975-452    ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน 
   English for Job Application 
2) คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  
       สาขาวชิาภูมิสารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 1 รายวชิา คือ 
 988-331 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
  Geographic Information Systems 

13.2. กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
ไม่มี 

13.3. การบริหารจัดการ 
1) แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกบัภาควิชา อาจารยผ์ูส้อน

และนกัศึกษาในการพิจารณารายวชิา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 
2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายรายวชิา 
3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ดา้นเน้ือหาสาระให้สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 

เพื่อผลิตบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการน า
หลกัการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีให้ความส าคญัเก่ียวกบักระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ 
และการจดัการโครงการซอฟตแ์วร์ มาประยกุตใ์ช ้ในการพฒันาซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2  ความส าคัญ 
 หลกัสูตรน้ีสามารถแกปั้ญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวชิาชีพดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

1.3  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะต่อไปน้ี  
1)  มีความรู้ความสามารถและทกัษะ ในการน าหลกัการทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ไปประยกุตใ์ชใ้น

การพฒันาซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2)  สามารถออกไปเป็นผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในดา้นการผลิตซอฟตแ์วร์ 

เพื่อพฒันาใหอุ้ตสาหกรรมซอฟตแ์วร์เป็นอุตสาหกรรมยทุธศาสตร์ของประเทศในอนาคต 
3)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีความสามารถในการ

ปรับตวัให้เขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4)  มีความรู้พื้นฐานเพียงพอส าหรับน าไปใชใ้นการศึกษาและการวจิยัในขั้นสูงได ้

 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 
 

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

 

1. ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของธุรกิจ และการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลย ี

 

1. ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
ดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์  

1. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบ้ณัฑิตของ
ผูป้ระกอบการ 

2. ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจในดา้น
ทกัษะ ความรู้ความสามารถ ในการ
ท างาน โดยเฉล่ียในระดบัดี 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
3. พฒันาบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
ให้มีประสบการณ์ จากการน า
ความรู้ทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
ไปปฎิบติังานจริง 

1. สนบัสนุนบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
และงานวจิยัแก่องคก์รภายนอก 

 

1. ปริมาณงานวิจยัและบริการวชิาการ 
    ต่ออาจารยใ์นหลกัสูตร 
 

4.  ส่งเสริมการจดัการเรียนการ 
    สอนใหเ้ป็น active learning 

1. เพิ่มพนูทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรียน   การสอนแบบ 

   active learning 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งอาจารย ์
    ผูส้อนในรายวชิาต่างๆ  
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน 
    การสอนแบบ active learning 
 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพนูทกัษะ  
     อาจารย ์
2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ 
     เพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียน   
     การสอนแบบ active learning 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  การ 
     เรียนการสอนแบบ active learning 
4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ 
     เรียนการสอนแบบ active learning 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

1.  เพิ่มพนูทกัษะอาจารยใ์นการ 
    จดัการเรียน  การสอนท่ีเนน้ 
    ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูส้อน  
    จาก best practice การเรียนการ  
    สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย 
    ตนเอง และการประเมินผลท่ีเนน้  
    พฒันาการของผูเ้รียนในแผนการ 
    จดัท ารายละเอียดของรายวิชา 
3.  ประเมินประสิทธิภาพการเรียน  
     การสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4.  พฒันาสารสนเทศท่ีสนบัสนุน 
     การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพนูทกัษะ 
     อาจารย ์
2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ 
   เพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียน 

     การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ 
   เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 

     ศูนยก์ลาง 
4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ 
  เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 

     ศูนยก์ลาง 
5. จ านวนรายวชิาท่ีก าหนดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
6. จ านวนรายวชิาท่ีใชก้ารประเมินผล 
     ท่ีเนน้พฒันาการของผูเ้รียน 
7. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ 
  สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ 

     ดว้ยตนเอง 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
5.   ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้
เพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกดา้น 

1. พฒันาทกัษะอาจารยใ์นการ  
จดัการเรียนรู้และการประเมินผล 
การเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทกัษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งทกัษะการ
ปฏิบติัทางวชิาชีพ  

2. ติดตามประเมินทกัษะอาจารยใ์น  
    การจดัการเรียนรู้ และการ 
    ประเมินผลการเรียนรู้ของ  
    นกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
    เรียนรู้ในแต่ละดา้น 

1.  จ  านวนโครงการเพิ่มพนูทกัษะ 
      อาจารย ์
2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ 
   เพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียนรู้ 

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

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจดัการศึกษาเป็นระบบทวภิาค และเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่
ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ก.) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
        1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

 ไมม่ ี

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

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

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 
2) ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของการคดัเลือกของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
3)  ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑก์ารคดัเลือกโดยวธีิพิเศษ (โควตา้) ของคณะเทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอท่ีเรียนในสาขาวชิาชีพ 
2) ความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่า 

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

ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม 
3) จดัการสอนเสริมให้แก่นกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

 
ชั้นปีท่ี 

จ านวนนักศึกษา /ปีการศึกษา 

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

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

 
 

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

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1  หลกัสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ   รวมตลอดหลกัสูตร 140   หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  30  หน่วยกติ 

1. กลุ่มวชิาภาษา   12 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศาสตร์   11 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   7 หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ   104  หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาแกน   37 หน่วยกิต 
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- กลุ่มวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยพีื้นฐาน  31 หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ    6  หน่วยกิต 

2. กลุ่มวชิาชีพ   67 หน่วยกิต 
      แผน ก. (สหกิจศึกษา) 

- บงัคบั  52 หน่วยกิต 
- เลือก  15 หน่วยกิต 
 

แผน ข. (ฝึกงาน) 
- บงัคบั  46 หน่วยกิต 
- เลือก  21 หน่วยกิต 

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  6  หน่วยกติ 
หมายเหตุ 

1. การเลือกแผน ก. (สหกิจศึกษา) หรือแผน ข. (ฝึกงาน) ใหข้ึ้นอยูก่บัศกัยภาพของนกัศึกษา 
โดยจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะหรือหน่วยงานท่ีท าการสอน ร่วมกับสถาน
ประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนในรายวชิาดงักล่าว 

2.  มีการจดักิจกรรมเพื่อสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้นกัศึกษาไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม เช่น ค่าย
จริยธรรม งานวชิาการประจ าปี การอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

 

 3.1.3 รายวชิา 
       ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      30  หน่วยกติ 

1) กลุ่มวชิาภาษา 12  หน่วยกติ 
975-150* ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม 

Preparatory English 
3(3-0-6) 

975-151 การฟังและพดูภาษาองักฤษพื้นฐาน 
Fundamental English Listening and Speaking 

3(3-0-6) 

975-152 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 
Fundamental English Reading and Writing 

3(3-0-6) 

 

และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้นภาษาองักฤษอีก 6 หน่วยกิต ดงัน้ี 
975-250 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 

English for Business 
3(3-0-6) 

975-251 การพฒันาการอ่านและการเขียน 3(3-0-6) 
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Reading and Writing Development 
975-252 การสนทนาภาษาองักฤษ 

Conversation in English  
3(3-0-6) 

975-450 ทกัษะการน าเสนอและการเป็นผูน้ า 
Presentation and Leadership skills 

3(3-0-6) 

975-451 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
English for Academic Purposes 
 

3(3-0-6) 

975-452 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน 
English for Job Application 

3(3-0-6) 

 *  หมายเหตุ ใหล้งทะเบียนเรียนโดยไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสม 
 

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

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

975-101 
 

ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 
Wisdom of Living 

3(2-2-5) 

975-200 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
Co-curricular Activities  

1(0-0-3) 

และเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มวชิาสังคม และ/หรือ มนุษยศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต ดงัน้ี 
975-110 ทกัษะในการส่ือสารภาษาไทย 

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

975-111 การสืบคน้สารสนเทศและการน าเสนองาน
วชิาการ 
Information Searching and Presentation 

3(2-2-5) 

975-210 ทอ้งถ่ินศึกษา 
Local Studies 

3(3-0-6) 

975-211 รัฐศาสตร์และการเมืองไทย 
Political Science and Thai Politic 

3(3-0-6) 

975-310 วถีิชีวติกบัสังคม 
The Way of Life and Society 

3(3-0-6) 

975-311 สังคมการท างาน 
Working Society 

3(2-2-5) 
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 และรายวชิาบงัคบัวชิาพลศึกษา จ านวน 1 หน่วยกิต เลือกเรียนได ้ดงัน้ี 
975-140 ฟุตซอล 

Futsal  
1(0-2-1) 

975-141 บาสเก็ตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

975-142 วอลเลยบ์อลชายหาด 
Beach Volleyball 

1(0-2-1) 

975-143 แบดมินตนั 
Badminton 

1(0-2-1) 

975-144 ลีลาศ 
Social Dance 

1(0-2-1) 

975-145 แอโรบิค 
Aerobics  

1(0-2-1) 

975-146 โยคะ 
Yoga  

1(0-2-1) 

975-147 เทควนัโด 
Tae Kwon Do 

1(0-2-1) 

975-148 การด าน ้า 
Scuba Diving 

1(0-2-1) 

975-240 กีฬาและการพฒันาบุคลิกภาพ 
Sport and Personal Development 

1(0-2-1) 

975-241 การจดักิจกรรมค่ายพกัแรม 
Camping 

1(0-2-1) 

  

3) กลุ่มวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกติ 
975-130 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม  

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

 
975-131 การใชค้อมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวนั  

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

 

และเลือกเรียนรายวชิากลุ่มวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ดงัน้ี  
975-132 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

Environmental Science  
3(3-0-6) 

975-133 เคมีในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
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Chemistry in Daily Life 
975-134 วทิยาศาสตร์กายภาพ 

Physical Science 
3(3-0-6) 

975-135 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
Biological Science 

3(3-0-6) 

 
นอกจากรายวิชาท่ีก าหนดขา้งตน้แลว้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีเปิด

สอนในวิทยาเขตอ่ืน/มหาวิทยาลัยอ่ืน ท่ีคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า
เทียบเท่ารายวิชาบูรณาการตามนโยบายของมหาวิทยาลยั สามารถน ามาเทียบเท่าแทนวิชาบงัคบัในหมวด
วชิาศึกษาทัว่ไปในหลกัสูตรน้ีได ้

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ                   104  หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาแกน                     37 หน่วยกติ 

 
       1.1)  กลุ่มวชิาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยพีืน้ฐาน     31  หน่วยกติ 

976-121 ระเบียบวธีิทางสถิติ 
Statistical Method 

3(3-0-6) 

976-220 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

4(4-0-8) 

976-231 
 

หลกัการการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Principles of  Data Communications and Computer 
Networks 

3(2-2-5) 
 
 

976-330 
 

แนวคิดและเทคโนโลยขีองระบบปฏิบติัการ 
Operating Systems Concept and Technology 

3(2-2-5) 

977-120 
 

คณิตศาสตร์ 1 
Mathematics I 

3(3-0-6) 
 

977-121 
 

คณิตศาสตร์ 2 
Mathematics II 

3(3-0-6) 
 

977-130 คอมพิวเตอร์และหลกัการโปรแกรม 
Computer and Programming Concept 

3(2-2-5) 

977-131 
 

หลกัการสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
Principles of Computer Architecture 

3(2-2-5) 

977-140 
 

โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 
Data Structures and Algorithms 

3(2-2-5) 
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977-250 
 

ระบบฐานขอ้มูลส าหรับวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
Database Systems for Software Engineering 

3(2-2-5) 

 
 
 
 

        1.2)  กลุ่มวชิาวทิยาการจัดการ 6  หน่วยกติ 
976-110 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 

Introduction to Business 
3(3-0-6) 

976-411 
 

การเป็นผูป้ระกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

             
          2)  กลุ่มวชิาชีพ                   67  หน่วยกติ 

        2.1)  วชิาชีพบังคับ  
  แผน ก. (สหกจิศึกษา)  

 52 หน่วยกติ 

976-240 
 

การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์
Object-Oriented Programming  

3(2-2-5) 

976-360 
 

ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 
Human Computer Interaction 

3(2-2-5)   

976-392 
 

เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน  
Pre-cooperative Education and Practical Training 

1(0-3-0) 

976-494 
 

ขอ้กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Legal and Ethical Considerations in Information 
Technology  

3(2-2-5) 

977-212 
 

หลกัการเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
Principles of Engineering Economics 

3(3-0-6) 

977-241 
 

การวเิคราะห์และออกแบบเชิงออ็บเจกต ์
Object-Oriented Analysis and Design 

3(2-2-5) 

977-242 
 

การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตข์ั้นสูง 
Advanced Object-Oriented Programming  

3(2-2-5) 

977-370 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์  
Software Architecture 

3(2-2-5) 

977-371 การก าหนดและการจดัการความตอ้งการทาง 3(2-2-5) 
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ซอฟตแ์วร์ 
Software Requirement Specification and 
Management 

977-372 การพฒันาและบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ 
Software Construction and Maintenance 
 

3(2-2-5) 

977-373 การพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงคอมโพเนนต์ 
Component-Based Software Development 

3(2-2-5) 

977-374 การทวนสอบและทดสอบซอฟตแ์วร์ 
Software Verification  and Validation 

3(2-2-5) 

977-375 การจดัการโครงการซอฟตแ์วร์ 
Software Project Management   

3(2-2-5) 

977-376 การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ 
Software Process Improvement 

3(2-2-5) 

977-391 
 

โครงงานทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 
Project in Software Engineering I 

2(0-6-0) 

977-491 
 

โครงงานทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 
Project in Software Engineering II 

3(0-9-0) 

977-492 สหกิจศึกษา  
Cooperative Education 

6(0-0-36) 

977-493 สัมมนา 
Seminar 

1(0-2-1) 
 

 
  แผน ข. (ฝึกงาน) 46 หน่วยกติ 

976-240 
 

การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์
Object-Oriented Programming  

    3(2-2-5) 

976-360 
 

ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 
Human Computer Interaction 

    3(2-2-5)   

976-392 
 

เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน  
Pre-Cooperative Education and Practical Training 

    1(0-3-0) 

976-494 
 

ขอ้กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Legal and Ethical Considerations in Information 
Technology  

    3(2-2-5) 
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977-212 
 

หลกัการเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
Principles of Engineering Economics 

    3(3-0-6) 

977-241 
 

การวเิคราะห์และออกแบบเชิงออ็บเจกต ์
Object-Oriented Analysis and Design 

    3(2-2-5) 

977-242 
 

การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตข์ั้นสูง 
Advanced Object-Oriented Programming 
  

    3(2-2-5) 

977-370 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์  
Software Architecture 

3(2-2-5) 

977-371 การก าหนดและการจดัการความตอ้งการทางซอฟตแ์วร์ 
Software Requirement Specification and Management 

3(2-2-5) 

977-372 การพฒันาและบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ 
Software Construction and Maintenance 

3(2-2-5) 

977-373 การพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงคอมโพเนนต์ 
Component-Based Software Development 

3(2-2-5) 

977-374 การทวนสอบและทดสอบซอฟตแ์วร์ 
Software Verification and Validation 

3(2-2-5) 

977-375 การจดัการโครงการซอฟตแ์วร์ 
Software Project Management   

3(2-2-5) 

977-376 การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ 
Software Process Improvement 

3(2-2-5) 

977-391 
 

โครงงานทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 
Project in Software Engineering I 

2(0-6-0) 

977-393 
 

การฝึกงาน      
Practical Training 

320 ชัว่โมง 

977-491 
 

โครงงานทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 
Project in Software Engineering II 

3(0-9-0) 

977-493 สัมมนา 
Seminar 

1(0-2-1) 
 

 
            2.2)  วชิาชีพเลอืก  
  แผน ก. (สหกจิศึกษา)  เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 15  หน่วยกิต 
  แผน ข. (ฝึกงาน)  เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 21  หน่วยกิต 

 



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

 18 

976-200 
 

หลกัการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
Principles of Electronic Business 

3(2-2-5) 
 

976-210 
 

หลกัการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

976-211 
 

หลกัการบญัชีและระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
Principles of Accounting and Accounting 
Information Systems 

3(3-0-6) 
 
 

976-241 
 

การโปรแกรมเวบ็ 
Web Programming 

3(2-2-5) 
 

976-261 
 

เทคโนโลยมีลัติมีเดีย  
Multimedia Technology 

3(2-2-5) 

976-303 
 

เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว 
Information Technology for Tourism Business 

3(2-2-5) 

976-311 
 

พฤติกรรมองคก์ร 
Organization Behavior 

3(3-0-6) 
 

976-312 
 

ระบบสารสนเทศทางการบญัชีและการประยกุต ์
Accounting Information Systems and Applications 

3(3-0-6) 

976-313 
 

การลงทุน 
Investment 

3(3-0-6) 

976-320 
 

การวจิยัด าเนินการ 
Operation Research 

3(2-2-5) 

976-331 
 

การบริหารระบบเซิร์ฟเวอร์ 
Server Systems Administration 

3(2-2-5) 

976-332 
 

การบริหารและการจดัการเครือข่าย 
Network Administration and Management 

3(2-2-5) 

976-333 
 

การออกแบบและการจดัการเวบ็ 
Web Design and Management 

3(2-2-5) 

976-350 
 

ปฏิบติัการการบริหารระบบฐานขอ้มูล 
Database Systems Administration Laboratory 

1(0-3-0) 

976-351 
 

ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง 
Advanced Database Systems 

3(2-2-5) 

976-353 
 

การจดัการความรู้ 
Knowledge Management 

3(2-2-5) 
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976-402 
 

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronics Banking 

3(2-2-5) 

976-430 
 

การจดัการความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร์ 
Computer Systems Security Management 

3(2-2-5) 

976-431 
 

เทคโนโลยกีารส่ือสารแบบไร้สาย  
Wireless Communication Technology 

3(2-2-5) 

976-440 
 

การพฒันาเวบ็เซอร์วสิ 
Web Services Development 

3(2-2-5) 

976-441 
 

การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
Mobile Device Application Development 

3(2-2-5) 

976-452 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
Management Information Systems 

3(2-2-5) 

977-190 
 

อบรมเชิงปฏิบติัการ 1 
Workshop I 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

977-290 
 

อบรมเชิงปฏิบติัการ 2 
Workshop II 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

977-291 
 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
Career Training 

320 ชัว่โมง 

977-341 การพฒันาโปรแกรมประยกุตเ์อก็ซ์เอม็แอล 
XML Application Development 

3(2-2-5) 

977-350 
 

การคน้คืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 

3(2-2-5) 

977-355 คลงัขอ้มูลและการประยกุต ์
Data Warehouse and Application 

3(2-2-5) 

977-361 
 

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการประยกุต์ 
Computer Graphics and Applications 

3(2-2-5) 
 

977-362 การออกแบบและพฒันาเกมเบ้ืองตน้ 
Introduction to Game Design and Development 

3(2-2-5) 

977-377 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ  
Service-Oriented Architecture 

3(2-2-5) 

977-390 
 

อบรมเชิงปฏิบติัการ 3 
Workshop III 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

977-432 การโปรแกรมเครือข่าย 3(2-2-5)  3(2-2-5) 
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Network Programming 
977-433 การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย 

Parallel and Distributed Computing Systems  
3(2-2-5) 

977-440 การโปรแกรมเกม 
Game Programming 

3(2-2-5) 

977-442 
 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 
Computer Animation Programming 

3(2-2-5) 
 

977-450 เหมืองขอ้มูล  
Data Mining 

3(2-2-5) 
 

977-462 
 

ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองตน้ 
Introduction to Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 

977-472 วธีิในวศิวกรรมซอฟตแ์วร์แบบฟอร์มอล 
Formal Methods in Software Engineering 

3(2-2-5) 

977-490 
 

อบรมเชิงปฏิบติัการ 4 
Workshop IV 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

977-495 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 
Special Topics in Software Engineering I 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

977-496 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 
Special Topics in Software Engineering II 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

977-497 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 
Special Topics in Software Engineering III 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

988-331 
 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
Geographic Information Systems 

3(2-2-5) 

 
และเพื่อให้การพฒันาหลกัสูตรเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี หลกัสูตรฯ อาจก าหนดรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงพิจารณา
แล้วว่ามีประโยชน์ต่อสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 
เพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 

 ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  6  หน่วยกติ 
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นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซ้อนกนั หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหาวิชาในหมวด
ศึกษาทัว่ไป  วชิาเฉพาะ หรือรายวชิาท่ีเรียนมาแลว้ 
 
 
 

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาทีใ่ช้ในหลกัสูตรและหน่วยกติ 
 ความหมายของรหัสประจ าวชิา 

รหสัประจ าวชิาประกอบดว้ยตวัเลข 6 หลกั ซ่ึงแบ่งเป็น 2  กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลกั โดยมี
เคร่ืองหมายขีดคัน่(-) อยูร่ะหวา่งตวัเลขทั้ง 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดของรหสัประจ าวชิาดงัน้ี  

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

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

 
2. รหสั 3 หลกัหลงั มีรายละเอียดดงัน้ี 

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

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

 
ความหมายของจ านวนหน่วยกติ 
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รหสัประจ าวชิาประกอบดว้ยตวัเลข 6 หลกั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลกั โดยมี
เคร่ืองหมายขีดคัน่(-) อยูร่ะหวา่งตวัเลขทั้ง 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดของรหสัประจ าวชิาดงัน้ี  

เลขตวัท่ี 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
เลขตวัท่ี 2 หมายถึง จ านวนชัว่โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
เลขตวัท่ี 3 หมายถึง จ านวนชัว่โมงปฏิบติัต่อสัปดาห์ 
เลขตวัท่ี 4 หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
ตวัอยา่งเช่น  977-371 การก าหนดและการจดัการความตอ้งการทางซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 
หมายถึง รายวชิาน้ีเปิดสอนในชั้นปีท่ี 3 เป็นรายวชิาในกลุ่มวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ จ  านวน

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

ในค าอธิบายรายวชิามีค าต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่ตช่ื้อของรายวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 
1. รายวชิาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) หมายถึง รายวชิาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวชิาหน่ึง 
       จะตอ้งเคยลงทะเบียนและผา่นการประเมินผลการเรียนมาแลว้ ก่อนหนา้ท่ีจะมาลงทะเบียน 
       เรียนรายวชิานั้น และในการประเมินผลนั้น จะไดร้ะดบัขั้นใดๆ ก็ได ้
2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาท่ีผูล้งทะเบียนรายวิชาหน่ึงๆ  

จะตอ้งลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมา
ก่อนแลว้ก็ได ้และในการประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้อน่ึงการท่ีรายวิชา B เป็น
รายวิชาบงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา A มิไดห้มายความว่ารายวิชา A จะตอ้งเป็นรายวิชา
บงัคบัเรียนร่วมของรายวชิา B ดว้ย 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีที ่1  
ภาคการศึกษาที ่1 
 

  หน่วยกติ 
975-100 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
975-130 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6) 
975-131 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวนั 1(0-3-0) 
975-150 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม หรือ 3(3-0-6) 
975-151 การฟังและพดูภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
975-xxx วชิากีฬา พลศึกษาและนนัทนาการ 1(X-Y-Z) 
976-110 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3(3-0-6) 
977-120 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
977-130 คอมพิวเตอร์และหลกัการโปรแกรม 3(2-2-5) 

 รวม 20 หน่วยกติ 
 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
 

  หน่วยกติ 
975-101 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 
975-151 การฟังและพดูภาษาองักฤษพื้นฐาน**   หรือ 3(3-0-6) 
975-152 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน*** 3(3-0-6) 
975-xxx วชิาทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
976-121 ระเบียบวธีิทางสถิติ 3(3-0-6) 
977-121 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
977-131 หลกัการสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
977-140 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกติ 
 

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

  หน่วยกติ 
975-200 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1(0-0-3) 
975-xxx วชิาดา้นภาษา 3(X-Y-Z) 
976-220 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 4(4-0-8) 
976-240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์ 3(2-2-5) 
977-250 ระบบฐานขอ้มูลส าหรับวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(X-Y-Z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(X-Y-Z) 

 รวม 20 หน่วยกติ 
 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
 

  หน่วยกติ 
975-xxx วชิาดา้นภาษา 3(X-Y-Z) 
976-231 หลกัการการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
977-212 หลกัการเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6) 
977-241 การวเิคราะห์และออกแบบเชิงออ็บเจกต ์ 3(2-2-5) 
977-242 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตข์ั้นสูง 3(2-2-5) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(X-Y-Z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(X-Y-Z) 

 รวม 21 หน่วยกติ 
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ปีที ่3  
ภาคการศึกษาที ่1 

  หน่วยกติ 
975-xxx วชิาทางสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศ์าสตร์ 3(X-Y-Z) 
976-330 แนวคิดและเทคโนโลยขีองระบบปฏิบติัการ 3(2-2-5) 
977-371 การก าหนดและการจดัการความตอ้งการทางซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 
977-372 การพฒันาและบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 
977-373 การพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงคอมโพเนนต ์ 3(2-2-5) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 6(X-Y-Z) 

 รวม 21 หน่วยกติ 
 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
 

  หน่วยกติ 
976-360 ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
976-392 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน 1(0-3-0) 
977-370 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 
977-374 การทวนสอบและทดสอบซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 
977-375 การจดัการโครงการซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 
977-376 การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 
977-391 โครงงานทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 2(0-6-0) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(X-Y-Z) 

 รวม 21 หน่วยกติ 
 
 
ภาคฤดูร้อน 
 

แผน ข. (ฝึกงาน) 
977-393 การฝึกงาน 320 ชัว่โมง 
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ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 
 

แผน ก. (สหกจิศึกษา) 
977-492 สหกิจศึกษา  6(0-0-36) 

 
แผน ข. (ฝึกงาน) 

xxx-xxx วชิาชีพเลือก 6(X-Y-Z) 
 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
 

  หน่วยกติ 
976-411 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 
976-494 ขอ้กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
977-491 โครงงานทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 3(0-6-0) 
977-493 สัมมนา 1(0-2-1) 

 รวม 10 หน่วยกติ 
 

หมายเหตุ    แผนการศึกษาสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา  

 อยูใ่นภาคผนวก ข. 
 

    3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
           3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดบั 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง

ทาง
วชิาการ 

คณุวฒิุ/สาขาวิชา/ 
สถาบนั 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 2553 2554 2555 2556 

1. นางสาวจามิกร หิรัญรัตน์ 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

300 300 300 300 

2. นางสาวมนชนก  ทองเทพ 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วทิยาการคณนา)
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

300 300 300 300 

3. นายวศิน  เสง่ียมกลุ 
 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

300 300 300 300 

4. นายอดิศกัด์ิ  อินทนา 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

300 300 300 300 

5. Mr.Nyan Bo Bo 
 

อาจารย ์ M.Sc. (Technology) 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติ 
สิรินธร 

300 300 300 300 

 

 3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดบั 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง

ทาง
วชิาการ 

คณุวฒิุ/สาขาวิชา/ 
สถาบนั 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 2553 2554 2555 2556 

1. นางรัตนา  เวทยป์ระสิทธ์ิ 
 

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

300 300 300 300 

2. นางสาวกาญจนา  ทองกล่ิน 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

150 150 150 150 

3. นางสาวขวญักมล   ดิฐกญัจน์ 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

150 150 150 150 

4. นางสาวจนัทร์นิภา  
หวงัธรรมาชีพ 
 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

150 150 150 150 

5. นางชุติมา  ต่อเจริญ 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

150 150 150 150 
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ล าดบั 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง

ทาง
วชิาการ 

คณุวฒิุ/สาขาวิชา/ 
สถาบนั 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 2553 2554 2555 2556 

6. นางเลอลกัษณ์  บุญล ้า 
 

อาจารย ์ M.Sc. (Information 
Management) 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 

150 150 150 150 

7. นายศิรวทิย ์ศิริรักษ ์
 

อาจารย ์ บธ.ม. (การจดัการทัว่ไป) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

150 150 150 150 

8. นางสาววรวกิา  วฒันสุนทร 
 

อาจารย ์ วท.ม. (การจดัการวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์) 
มหาวทิยาลยัอชัสมัชญั 

150 150 150 150 

10. Mr. Sakib Jalil 
 

อาจารย ์ M.Sc. (Technology) 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติ 
สิรินธร 

150 150 150 150 

                 
 3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

อาจารยแ์ละบุคลากรขององคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (SIPA) สถาน
ประกอบการและบริษทัเอกชนในพื้นท่ีเป็นตน้ 
 

                                                                           
ล าดบั 

ช่ือ-สกลุ 
 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง
วชิาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวชิา/ 
สถาบัน 

ภาระการสอน 
ชม./ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 
1. นายกรกฏ  คชฤทธ์ิ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
System Anaylst  
SIPA 

วท.ม(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

120 120 120 120 

2. นายสลา้ง  มุสิกสุวรรณ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์
คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์
วทิยาเขตปัตตานี 

Ph.D. (Computer Science) 
Nothingham University, UK 

120 120 120 120 

3. นางสาวกลุศิริ  จิรายสุ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

Open Source 
Project: Mocha 
Studio Café 

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

45 45 45 45 
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ล าดบั 

ช่ือ-สกลุ 
 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง
วชิาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวชิา/ 
สถาบัน 

ภาระการสอน 
ชม./ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 
4. นายประชา  อศัวธีระ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
IT Architect SIPA วท.บ.(วทิยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

120 120 120 120 

5. นายวรัิช  ศรเลิศล ้าวาณิช 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

Assistant 
Excecutive 
Director, 
NECTEC 

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

45 45 45 45 

 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกจิศึกษา) 

 หลกัสูตรตอ้งการใหบ้ณัฑิตมีประสบการณ์ในวชิาชีพก่อนเขา้สู่การท างานจริง ดงันั้นหลกัสูตร
จึงก าหนดการฝึกประสบการณ์ในวชิาชีพไวเ้ป็น 2 แผน คือ แผนสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต และแผน
ฝึกงาน 320 ชัว่โมง อยูใ่นกลุ่มวชิาเอกเลือก  นกัศึกษาแต่ละคนจะตอ้งเลือกแผนใดแผนหน่ึง  เพื่อฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา/ อาจารยนิ์เทศก์ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ 
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 

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

กบัหน่วยงานท่ีไปฝึกประสบการณ์ได ้
5) มีความกลา้แสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได้ 

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

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
การฝึกงาน   320 ชัว่โมง 
สหกิจศึกษา   จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  
ขอ้ก าหนดในการท าโครงงาน (รายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์1 จ านวน 2 หน่วยกิต 

และ โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์2 จ านวน 3 หน่วยกิต)  ตอ้งเป็นหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ระบบสารสนเทศหรือซอฟต์แวร์ประยุกตซ่ึ์งด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ โดยมี
จ านวนผูร่้วมโครงงาน 2-3 คน จะตอ้งมีการน าเสนอผลงานและจดัท ารายงานตามรูปแบบและระยะเวลาท่ี
หลกัสูตรก าหนด  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

โครงงานระบบซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมประยกุตท่ี์นกัศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ี
น ามาใชใ้นการท าโครงงาน ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถท าเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นกัศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือ โปรแกรม ในการท า
โครงงาน จดัท าเอกสารตามขั้นตอนกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการ
พฒันาต่อได ้
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 3 และ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกติ 
  5 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 

มีการก าหนดชัว่โมงการให้ค  าปรึกษา จดัท าบนัทึกการให้ค  าปรึกษา ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
โครงงานทางเวบ็ไซต ์และมีตวัอยา่งโครงงานใหศึ้กษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน ท่ีบนัทึกในสมุดใหค้  าปรึกษาโดยอาจารยท่ี์
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีไดก้ าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและ
การท างานของระบบ โดยโครงงานดงักล่าวตอ้งสามารถท างานไดใ้นขั้นตน้ โดยเฉพาะการท างานหลกัของ
โปรแกรม และการจดัสอบการน าเสนอท่ีมีอาจารยส์อบไม่ต ่ากวา่ 3 คน 

 
 
 
 
 
 



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

 31 

 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1) การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1.  มีวจิารณญาณของการถือประโยชน์ 
     ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

1. จดักิจกรรมในรายวชิากิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเนน้การถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

2. สนบัสนุนงบประมาณในการท าโครงการท่ีเนน้การถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

3. จดักิจกรรมในการน าเสนอโครงการท่ีเนน้การถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

4. สนบัสนุนการร่วมโครงการในวนัถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึงของคณะ/มหาวทิยาลยั 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึงในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของ
นกัศึกษา 

6. สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
2. ความรับผดิชอบ  มีวนิยัในตนเอง  
    ความสามารถในการท างานเป็นทีม      
   มีความคิดริเร่ิมในการแกปั้ญหา  

1. มีกติกาท่ีจะสร้างวนิยัในตนเอง เช่น การเขา้เรียนตรงเวลา 
เขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  ส่งงานตรงเวลา การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน เสริมความกลา้ในการแสดงความคิดเห็น 

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

3. มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาหมุนเวยีนกนั
เป็นหวัหนา้ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกใหน้กัศึกษามี
ความรับผดิชอบ  มีความคิดริเร่ิมในการแกปั้ญหา 

3. มีความสามารถดา้นการใช ้
   ภาษาองักฤษ 

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

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1. คุณธรรม จริยธรรม 

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

ความเป็นมนุษย ์
5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

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

รับผดิชอบ 
4) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
5) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้จากสถาณการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณี

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

มากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตน 
9) จดักิจกรรมยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 

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

2.2. ความรู้ 
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิา
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ 
ทกัษะและใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา  

3) สามารถออกแบบ พฒันา ทดสอบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือ ประเมินซอฟตแ์วร์ให้
ตรงตามขอ้ก าหนด และมีทกัษะในดา้นการบริหารจดัการโครงการซอฟตแ์วร์ 

4) สามารถติดตามความกา้วหนา้และววิฒันาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
รวมทั้งการน าไปประยกุตอ์ยา่งต่อเน่ือง 

5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

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

2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ คือ 
1) การทดสอบยอ่ย   
2) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

2.3. ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล 
แปลผล และสรุปเพื่อตอบค าถามท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยใชอ้งคค์วามรู้ทาง
วชิาชีพและท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) มีความสามารถแกปั้ญหาดว้ยความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั 
ผสมผสานแนวคิดทางสังคม  และพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3) มีความใฝ่รู้  สามารถคน้หาขอ้เท็จจริง ท าความเขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มูล
แนวคิดและหลกัฐานใหม่ ๆ จากขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
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2.3.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น 

สะทอ้นการคิด อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโตว้าที การจดัท าโครงการ การ
ทดลองในหอ้งปฏิบติัการ ฯลฯ 

2) จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 
2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

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

2.4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) ตระหนกัในหนา้ท่ีรับผดิชอบของตน และรับผดิชอบในการกระท าของตน 
2) วางตวัไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
3) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
4) สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
5) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์ร และกบับุคคลทัว่ไป 

2.4.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
                        ความรับผดิชอบ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติั 
3) สอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมของ 

องคก์ร ฯลฯ ในรายวชิาต่าง ๆ  
2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 

                        รับผดิชอบ 
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม ่าเสมอการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
 

2.5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 

                        สารสนเทศ 
1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการวิเคราะห์ 

แปลความหมาย และเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
2) สามารถส่ือสารทั้งการพดูและการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) รู้จกัเลือกใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ืองและผูฟั้งท่ีแตกต่างกนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  
4) มีวจิารณญาณในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
2.5.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  
          การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การเขียน ใน
ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

3) จดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนน าเสนอผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 
                        การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

อยา่งเหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาเชิงตวัเลข 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
    (Curriculum Mapping)      

 แสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละรายวชิาในหลกัสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบา้ง โดยระบุวา่เป็น
ความรับผดิชอบหลกัหรือรับผดิชอบรอง 

3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 

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

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

วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
3) แสวงหาความรู้จากงานวจิยั  หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

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

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

สมาชิกของกลุ่ม 
3) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
4) สามารถรวมกลุ่มคิดริเร่ิม วางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งด ารงชีวติ

ไดอ้ยา่งมีความสุข 
5) รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
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ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน
และเขียน 

2) กา้วทนัเทคโนโลยปัีจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 

3) เขา้ใจปัญหา วเิคราะห์ และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการ
แกปั้ญหา 

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

        ชีวติประจ าวนั 



แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลกั                          O  ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวชิา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะพสัิย 

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

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

   O O  O  O O O O O O O   O     

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

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะพสัิย 

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

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

1) ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
2) มีวนิยั  ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม   
3) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์
5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

ความรู้ 
1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาวศิวกรรม

ซอฟตแ์วร์และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ

และใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา  
3) สามารถออกแบบ พฒันา ทดสอบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือ ประเมินซอฟตแ์วร์ใหต้รงตาม

ขอ้ก าหนด และมีทกัษะในดา้นการบริหารจดัการโครงการซอฟตแ์วร์ 
4) สามารถติดตามความกา้วหนา้และววิฒันาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ รวมทั้งการ

น าไปประยกุตอ์ยา่งต่อเน่ือง 
5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทกัษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูล แปลผล และ

สรุปเพื่อตอบค าถามท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยใชอ้งคค์วามรู้ทางวชิาชีพและท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) มีความสามารถแกปั้ญหาดว้ยความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั 

ผสมผสานแนวคิดทางสังคม  และพฒันาวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

3) มีความใฝ่รู้  สามารถคน้หาขอ้เท็จจริง ท าความเขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มูลแนวคิดและ
หลกัฐานใหม่ ๆ จากขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1) ตระหนกัในหนา้ท่ีรับผดิชอบของตน และรับผดิชอบในการกระท าของตน 
2) วางตวัไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
3) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
4) สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์ร และกบับุคคลทัว่ไป 
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ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการวิเคราะห์ 

แปลความหมาย และเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
2) สามารถส่ือสารทั้งการพดูและการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) รู้จกัเลือกใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ืองและผูฟั้งท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
4) มีวจิารณญาณในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 



แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลกั                          O  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาแกน  
976-121 ระเบียบวธีิทางสถิติ   O O O  O   O  O   O  O O O O   
976-220 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   O           O   O  O  O 

976-231 หลกัการการส่ือสารขอ้มูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  O O    O O O O     O O   O O  

976-330 แนวคิดและเทคโนโลยขีอง
ระบบปฏิบติัการ 

   O O  O  O O O  O   O  O O  O  

977-120 คณิตศาสตร์ 1    O O      O     O O       
977-121 คณิตศาสตร์ 2   O O      O     O O       
977-130 คอมพิวเตอร์และหลกัการ
โปรแกรม 
 

  O O   O  O    O    O O  O  O 
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

977-131 หลกัการสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

  O O   O  O        O O    O 

977-140 โครงสร้างขอ้มูลและ
อลักอริทึม 

  O O    O O O   O   O O    O O 

977-250 ระบบฐานขอ้มูลส าหรับ
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

  O O     O O   O  O  O  O O O O 

976-110 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ    O   O O O    O O O   O O   O 
976-411 การเป็นผูป้ระกอบการ   O    O O     O      O   O 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ  
976-240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์   O O         O  O  O   O O O 
976-360 ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละ
คอมพิวเตอร์ 

O        O O      O   O    

976-392 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน      O O  O O  O   O      O  
976-494 ขอ้กฎหมายและจริยธรรมทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     O O   O  O   O O     O  
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

977-212 หลกัการเศรษฐศาสตร์
วศิวกรรม 

   O   O O O    O O O   O    O 

977-241 การวเิคราะห์และออกแบบ
เชิงออ็บเจกต ์

  O O     O O   O    O  O   O 

977-242 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตข์ั้น
สูง 

   O        O O  O O O   O O O 

977-370 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์    O O     O O   O    O  O   O 
977-371 การก าหนดและการจดัการ
ความตอ้งการทางซอฟตแ์วร์ 

  O O     O O   O    O  O   O 

977-372 การพฒันาและบ ารุงรักษา
ซอฟตแ์วร์ 

  O O     O O   O    O  O   O 

977-373 การพฒันาซอฟตแ์วร์เชิง
คอมโพเนนต ์

  O O     O O   O    O  O   O 

977-374 การทวนสอบและทดสอบ
ซอฟตแ์วร์ 

  O O     O O   O    O  O   O 
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

977-375 การจดัการโครงการซอฟตแ์วร์   O O     O O   O    O  O   O 
977-376 การปรับปรุงกระบวนการ
ซอฟตแ์วร์ 

  O O     O O   O    O  O   O 

977-391, 977-491 โครงงานทาง
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์1, 2 

              O   O O    

977-492 สหกิจศึกษา        O O O             
977-393 การฝึกงาน        O O O             
977-493 สัมมนา   O O     O O   O    O  O   O 

กลุ่มวชิาชีพเลอืก  
976-200 หลกัการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ O   O O   O       O   O   O  
976-210 หลกัการตลาด    O O  O O O     O O O      O 
976-211 หลกัการบญัชีและระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 

O  O  O     O  O   O       O 

976-241 การโปรแกรมเวบ็   O O         O  O  O   O O O 
976-261 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย O    O    O O     O    O    
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

976-303 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
ธุรกิจท่องเท่ียว 

  O O O   O O   O O  O   O O O   

976-311 พฤติกรรมองคก์ร   O         O O  O  O O O  O  
976-312 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี
และการประยกุต ์

  O O     O O           O O 

976-313 การลงทุน    O O       O O  O  O O   O O 
976-320 การวจิยัด าเนินการ O  O      O O   O    O   O   
976-331 การบริหารระบบเซิร์ฟเวอร์       O O O   O O  O O  O O  O  
976-332 การบริหารและการจดัการ
เครือข่าย 

      O O O   O O  O O  O O  O  

976-333 การออกแบบและการจดัการ
เวบ็ 

  O O     O O   O    O  O    

976-350 ปฏิบติัการการบริหารระบบ
ฐานขอ้มูล 

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

976-351 ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง   O O     O O   O O O     O O O 
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

976-353 การจดัการความรู้   O O    O  O    O O        
976-402 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์   O O   O     O O  O  O    O  
976-430 การจดัการความมัน่คงของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

   O   O     O   O  O    O  

976-431 เทคโนโลยกีารส่ือสารแบบไร้
สาย  

   O O    O O  O O  O  O O O  O  

976-440 การพฒันาเวบ็เซอร์วสิ O  O  O   O O O  O O  O  O O O  O O 
976-441 การพฒันาโปรแกรมประยกุต์
ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

   O O    O O  O O  O  O O O  O  

976-452 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ 

  O O    O O    O    O O   O  

977-291 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   O O  O O  O  O O       O O O O 
977-341 การพฒันาโปรแกรมประยกุต์
เอก็ซ์เอม็แอล 

  O O         O  O  O   O O O 

977-350 การคน้คืนสารสนเทศ   O O     O O   O O O     O O  
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

977-355 คลงัขอ้มูลและการประยกุต ์   O O     O O   O O O     O   
977-361 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการ
ประยกุต ์

O O   O  O  O  O O   O    O    

977-362 การออกแบบและพฒันาเกม
เบ้ืองตน้ 

 O    O   O O     O        

977-377 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ    O O     O O   O    O  O   O 
977-432 การโปรแกรมเครือข่าย   O O O        O  O  O  O  O  
977-433 การประมวลผลแบบขนานและ
แบบกระจาย 

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

977-440 การโปรแกรมเกม     O    O       O O   O   
977-442 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แอนิเมชนั 

O  O O  O  O    O O          

977-450 เหมืองขอ้มูล  O  O O O   O O   O   O   O  O   
977-462 ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองตน้ 
 

O   O O   O O   O   O     O O  
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

977-471 วศิวกรรมความมัน่คงส าหรับ
สถาปัตยกรรมบริการ  

        O O   O    O  O   O 

977-472 วธีิในวศิวกรรมซอฟตแ์วร์
แบบฟอร์มอล 

  O O     O O   O  O  O     O 

988-331 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 

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

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
1) อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานหลกัสูตร 
2) สาขาวชิาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัวตัถุประสงคข์องรายวชิา 
3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวชิา  
4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบติังานในสถานประกอบการจากอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้ก่ียวขอ้งใน 
       สถานประกอบการ ผลงานของนกัศึกษา 
5) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

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

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
การเตรียมการในระดบัมหาวิทยาลยั 
1) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  
2) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนอาจารย ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
การเตรียมการในระดบัคณะ 
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้และเขา้ใจนโยบายของคณะ หลกัสูตรท่ีสอน 

และใหค้  าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 
2) จดัอาจารยป์ระจ า เพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานและแนะน าอาจารยพ์ิเศษใหมี้ความเขา้ใจหลกัสูตร

และบทบาทของรายวชิาท่ีรับผดิชอบสอนในหลกัสูตร 
3) ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั

ดา้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเน่ือง สนบัสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วชิาชีพในองคก์รต่างๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

2. การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1. การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

การพฒันาระดบัมหาวทิยาลยั 
1) จดัแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัการเรียนการสอนรายวชิาพื้นฐาน การ

สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
2) มีโครงการพฒันาสมรรถนะการสอนอาจารยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงครอบคลุมทกัษะ

การจดัการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตส่ือการสอน รวมทั้งการวดัและการ
ประเมินผล 

การพฒันาระดบัคณะ 
1) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์

เป็นหลกัเพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยัอยา่งต่อเน่ืองโดยผา่นการท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชาท่ี
ไม่ใช่วิจยัในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอนัดบัแรก  การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม      
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ 

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

ค่าใชจ่้ายรายเดือนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีน าเสนอผลงานพฒันาการเรียนการสอนและท าวจิยั 
การพฒันาระดบัคณะ 
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และ

คุณธรรม 
2) สนบัสนุนงบประมาณให้อาจารยไ์ดรั้บการพฒันาทางวชิาการหรือวชิาชีพ 
3) มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวชิาการสาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) ส่งเสริมการท าวจิยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความ

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

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

การสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
3) มีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ท าหน้าท่ีวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของ

คณะและอาจารยผ์ูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร
โดยกระท าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

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

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. พฒันาหลกัสูตรให้
ทนัสมยัโดยอาจารยแ์ละ
นกัศึกษาสามารถกา้วทนั
หรือเป็นผูน้ าในการสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ๆ ทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการ
เรียนท่ีสร้างทั้งความรู้
ความสามารถในวชิาการ
วชิาชีพ ท่ีทนัสมยั 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลกัสูตรใหมี้คุณภาพ
มาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 

1. มีผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
2. ก าหนดใหอ้าจารยท่ี์สอนมีคุณวฒิุ
ไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเป็นผูมี้
ประสบการณ์หลายปี  มีจ  านวน
คณาจารยป์ระจ าไม่นอ้ยกวา่เกณฑ์
มาตรฐาน 
3. มีระบบการรายงานขอ้มูล
หลกัสูตร การจดัการศึกษา และ
ขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อนทุกภาค
การศึกษา  
4. มีการประเมินผลอาจารยผ์ูส้อน
โดยนกัศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 
คร้ัง คือ ช่วงกลางภาคและปลาย
ภาค และรายงานผลการประเมิน 
เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน 
5. มีกระบวนการติดตามผลการ
เรียนของนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี 
 
 

- จ  านวนและรายช่ือคณาจารย์
ประจ า ประวติัอาจารยด์า้น 
คุณวฒิุ ประสบการณ์ และการ
พฒันาอบรมของอาจารย ์
- จ านวนบุคลากรผูส้นบัสนุน
การเรียนรู้ และบนัทึกกิจกรรม
ในการสนบัสนุนการเรียนรู้ 
- จ  านวนวชิาเรียนท่ีมี
ภาคปฏิบติั และวชิาเรียนท่ีมี
แนวทางใหน้กัศึกษาไดศึ้กษา
คน้ควา้ความรู้ใหม่ไดด้ว้ย
ตนเอง 
- ผลการประเมินการเรียนการ
สอน  อาจารยผ์ูส้อน และการ
สนบัสนุนการเรียนรู้ของ
ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้โดย
นกัศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 6. มีการ Audit สังเขปรายวชิา 
ขอ้สอบ และเกรด ในทุกภาค
การศึกษา 
7. มีการ Audit คุณวฒิุ (ไม่ต ่ากวา่
ปริญญาโท) คุณสมบติั และความรู้
ความสามารถของอาจารยพ์ิเศษให้
ตรงกบัรายวชิาท่ีสอน 
8. จดัแนวทางการเรียนในวชิาเรียน
ใหมี้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
และมีกิจกรรมประจ าวชิาให้
นกัศึกษาไดศึ้กษาความรู้ท่ีทนัสมยั
ดว้ยตนเอง 
9. จดัใหมี้ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ 
และหรือผูช่้วยสอน เพื่อกระตุน้ให้
นกัศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
10. นกัศึกษาท่ีจบหลกัสูตรตอ้งผา่น
การเขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้ก าหนด
ของมหาวทิยาลยั 
11. สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็น
ผูน้ าในทางวชิาการ และหรือเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาชีพดา้น
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์หรือในดา้นท่ี
เก่ียวขอ้ง 
12. ส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ใหไ้ปศึกษาดูงานในหลกัสูตรหรือ
วชิาการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและ      
ต่าง ประเทศ 
13. จดัท าฐานขอ้มูลทางดา้น
นกัศึกษา อาจารย ์อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
วจิยั งบประมาณ ความร่วมมือกบั
ต่างประเทศ ผลงานทางวชิาการทุก
ภาคการศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลในการ

- ประเมินผลโดย
คณะกรรมการท่ีประกอบดว้ย
อาจารยภ์ายในคณะฯทุก 2 ปี 
- ประเมินผลโดย
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกทุก ๆ 5 ปี 
- ประเมินผลโดยบณัฑิต 
ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
ประเมินของคณะกรรมการ 
14. ประเมินความพึงพอใจของ
หลกัสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
15.มีการประเมินหลกัสูตรโดย
คณะกรรมการ ผูท้รงคุณวฒิุภายใน
ทุกปี และภายนอกอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
16. ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั
โดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตร
ทุกๆ 5 ปี  

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
   2.1. การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลกัสูตรจดัสรรงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือต ารา ส่ือการเรียน
การสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑค์อมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
    2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

1) หนงัสือ/ต ารา 
2) ส่ือการเรียนรู้ 
3) ครุภณัฑ ์ 
คณะมีความพร้อมดา้นหนงัสือ ต ารา และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลจากห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต และ

สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดแต่ละวิทยาเขต และมหาวิทยาลยัของรัฐในประเทศ
ไทยผ่านบริการระบบ ยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด  มีความร่วมมือในท้องถ่ินกับห้องสมุด
มหาวิทยาลยัราชภฏัในทอ้งถ่ินในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั และสามารถเขา้ใชบ้ริการในห้องสมุด
เครือข่าย PULINET (Provincial University Library Network) 
    2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

ประสานงานกบัห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ตในการจดัซ้ือหนงัสือและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการให้
อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดค้น้ควา้และใชป้ระกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น 
อาจารยผ์ูส้อน/อาจารยพ์ิเศษแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ 
ท่ีจ  าเป็น นอกจากน้ีคณะไดจ้ดัห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ และส่ือการสอนอ่ืนเพื่อใชป้ระกอบการสอน
ของอาจารย ์เช่น เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ 3 มิติ  เป็นตน้ 
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    2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายวิชาการของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจดัหาหนงัสือเพื่อเขา้ห้องสมุดวิทยาเขต

ภูเก็ต  และท าหนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ีดา้นโสตทศันอุปกรณ์ 
ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารย ์   ประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใช้ส่ือของ
อาจารยด์ว้ย โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
- จดัใหมี้ห้องเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ ระบบ
เครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร ส่ือ
และช่องทางการเรียนรู้ ท่ี
เพียบพร้อมเพื่อสนบัสนุน
ทั้งการศึกษาในหอ้งเรียน 
นอกหอ้งเรียน และเพื่อ
การเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
อยา่งเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ 

1. จดัใหมี้ห้องเรียนมลัติมีเดีย ท่ีมีความ
พร้อมใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.จดัเตรียมห้องปฏิบติัการทดลองท่ีมี
เคร่ืองมือทนัสมยั เพื่อใหน้กัศึกษา
สามารถฝึกปฏิบติั สร้างความพร้อมใน
การปฏิบติังานในวชิาชีพ 
3. จดัใหมี้เครือข่ายและห้องปฏิบติัการ
ทดลองเปิด ท่ีมีทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และพื้นท่ีท่ีนกัศึกษาสามารถศึกษา
ทดลองหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
4. จดัใหมี้ห้องเรียนเสมือนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ นอก
หอ้งเรียนไดด้ว้ยตนเอง 
5. จดัใหมี้ห้องสมุดใหบ้ริการทั้งหนงัสือ  
ต ารา วารสาร ฐานขอ้มูล และส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการสืบคน้ความรู้ผา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- รวบรวมจดัท าสถิติจ านวนเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่อหวันกัศึกษา  ชัว่โมงการ
ใชง้านหอ้งปฏิบติัการ และเคร่ืองมือ 
ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อหวั
นกัศึกษา 
- จ านวนนกัศึกษาลงเรียนในวชิา
เรียนท่ีมีการฝึกปฏิบติัดว้ยอุปกรณ์
ต่าง ๆ 
- สถิติของจ านวนหนงัสือต ารา และ
ส่ือดิจิทลั ท่ีมีใหบ้ริการ และสถิติการ
ใชง้านหนงัสือต ารา ส่ือดิจิทลั 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้และการปฏิบติัการ 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
    3.1. การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั โดยอาจารยใ์หม่จะตอ้งมี
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวชิาทางดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง    
    3.2. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

คณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและผูส้อน จะตอ้งปรับปรุงร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ
สอน  ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับ
การปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และได้
บณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
    3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 

การแต่งตั้งคณาจารยท่ี์สอนบางเวลาและอาจารยพ์ิเศษ จะค านึงถึงคุณวฒิุ ประสบการณ์ และ
ความรู้ความสามารถในรายวิชาท่ีจะแต่งตั้ง โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร อยา่งนอ้ย  3 รายวิชาต่อภาคการศึกษา 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   4.1. การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ควรมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบในหลกัสูตร 
   4.2. การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 

บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลกัสูตรและรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  และจะตอ้ง
สามารถบริการให้อาจารยส์ามารถใชส่ื้อการสอนไดอ้ย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้มี
การฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในวชิาท่ีมีการฝึกปฎิบติั 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
   5.1. การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา 

1) มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับ
อาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะตอ้งท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นกัศึกษา และตอ้งก าหนดชัว่โมงให้ค  าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นกัศึกษาเขา้
ปรึกษาได ้ 

2) มีอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัท ากิจกรรมของนกัศึกษา 
   5.2. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นกัศึกษาสามารถยืน่ค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการสอบ ผลคะแนนและ
วธีิการประเมินผล 

2) จดัช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนกัศึกษา 
3) จดัตั้งคณะกรรมการในการพิจารณะการอุทธรณ์ของนกัศึกษา 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
1) มีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปีเพื่อน าขอ้มูลไปปรับปรุงหลกัสูตร  
2) มีการส ารวจการไดง้านท าของบณัฑิตทุกปี 
3) มีการส ารวจเพื่อประเมินความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคมเพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนการรับ

นกัศึกษา 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

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

     

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวชิา      

3.  มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

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

     

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4   อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ
รายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

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

     

8. อาจารยใ์หม่ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน      

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือ
วชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
10. จ  านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันา
ทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี      

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีดีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่  เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากระดบั 5.0   

     

 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑดี์ต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1-5 และ
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80  ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
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หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

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

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

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

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี (Key 

Performance Indicator) ในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7  
 

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

 
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2552 

 
              ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วย

การศึกษาขั้นปริญญาตรีเสียใหม่  ดงันั้นอาศยัอ านาจตามความในมาตรา  15 (2)  แห่งพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคร้ัง
ท่ี 313 (2/2552) เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2552 จึงใหก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไวด้งัน้ี 

                ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ.2552” 

                ขอ้2 ให้ใช้ระเบียบน้ีส าหรับนักศึกษาตามหลกัสูตรขั้นปริญญาตรีซ่ึงเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2552  เป็นตน้ไป 

                ขอ้ 3  บรรดาความในระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ท่ีมีอยูก่่อนระเบียบ
ฉบบัน้ี และมีความกล่าวไวใ้นระเบียบน้ี  หรือท่ีระเบียบน้ีกล่าวเป็นอยา่งอ่ืน  หรือท่ีขดัหรือแยง้กบัความใน
ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

                ขอ้ 4  ในระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ความใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  “มหาวทิยาลยั”     หมายความวา่     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  “คณะ”                   หมายความวา่     คณะหรือวิทยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษา
สังกดัอยู ่
  “คณบดี”             หมายความวา่   คณบดีของคณะหรือผูอ้  านวยการวทิยาลยั หรือ
ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
  “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความวา่ คณะกรรมการประจ าคณะของคณะ
หรือคณะกรรมการประจ าวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
  “ภาควิชา”    หมายความวา่  ภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัสูตรสาขา
วชิาเอกท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู ่
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  “หน่วยกิตสะสม”  หมายความวา่  หน่วยกิตท่ีนกัศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตาม
หลกัสูตรสาขาวชิานั้น 

  ขอ้  5   การรับนกัศึกษา 
              มหาวทิยาลยัรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาหลกัสูตรขั้นปริญญาตรี  โดยวธีิดงัน้ี 
              5.1 การรับผา่นส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษ กระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
              5.2   การรับตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ไดแ้ก่ 
        5.2.1   การคดัเลือกโดยวธีิรับตรง 
        5.2.2   การสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 
               5.3  วธีิอ่ืนๆ ท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด 

  ขอ้  6   คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
              6.1  ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษาอ่ืนท่ี
เทียบเท่า 
              6.2  ผา่นการรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามความในขอ้ 5 
              6.3   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เร้ือรังท่ีแพร่กระจายได้ หรือโรคท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

  ขอ้ 7  การรายงานตวัเป็นนกัศึกษา 
            ผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็น
นกัศึกษาตามก าหนด  และรายละเอียดท่ีมหาวทิยาลยัจะประกาศเป็นคราวๆ ไป  มิฉะนั้นจะถือวา่ สละสิทธ์ิ 

  ขอ้ 8  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
             ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

  ขอ้ 9  ระบบการศึกษา 
             9.1  มหาวิทยาลยัอ านวยการศึกษาดว้ยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวา่ง
คณะและภาควิชาต่างๆ คณะหรือภาควิชาใด มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัวิชาการดา้นใด  มหาวิทยาลยัจะส่งเสริมให้
อ านวยการศึกษาในวชิาการดา้นนั้นแก่นกัศึกษาทั้งมหาวทิยาลยั 
            9.2  มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาโดยใชร้ะบบทวิภาคเป็นหลกั โดยปีการศึกษา
หน่ึงๆ มี 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาบงัคบั คือภาคการศึกษาท่ีหน่ึง และภาคการศึกษาท่ีสอง 
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โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลยัอาจเปิดภาคฤดู
ร้อนเพิ่มอีกได ้ ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบั มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 7 สัปดาห์ แต่ให้มีจ  านวน
ชัว่โมงเรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติ   
             มหาวิทยาลยัอาจจดัการศึกษาระบบอ่ืนได้  เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบ
จตุรภาค โดยใหมี้จ านวนชัว่โมงเรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติของระบบทวภิาค 
             9.3  การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิ
ตตามลกัษณะการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี    
   9.3.1  ภาคทฤษฎี ใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหน่ึงชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  หรือจ านวนชัว่โมงรวมไม่นอ้ยกวา่  15  ชัว่โมง ให้นบัเป็นหน่ึง
หน่วยกิต 
   9.3.2  ภาคปฏิบติั ใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง 2-3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอด
หน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือจ านวนชัว่โมงรวมระหวา่ง 30-45 ชัว่โมง  ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.3  การฝึกงาน การฝึกภาคสนามหรือการฝึกอ่ืนๆ ใชเ้วลา 3-6 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  หรือจ านวนชัว่โมงรวมระหวา่ง 45-90 ชัว่โมงหรือ
เทียบเท่า  ใหน้บัเป็นหน่ึง   หน่วยกิต 
   9.3.4  การศึกษาดว้ยตนเอง เป็นการศึกษาท่ีนกัศึกษาตอ้งศึกษาหรือ
วเิคราะห์ดว้ยตนเองเป็นหลกั โดยมีอาจารยผ์ูส้อนใหค้ าปรึกษา เช่น รายวชิาโครงงานนกัศึกษา ปัญหาพิเศษ  
ใชเ้วลา  2-3  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบติัการและนอก
หอ้งเรียน ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.5  การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มหาวิทยาลยัอาจ
ก าหนดหน่วยกิตโดยใชห้ลกัเกณฑอ่ื์นไดต้ามความเหมาะสม 
              9.4  คณะอาจก าหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพื่อให้
นกัศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนท่ีผิดเง่ือนไข ให้ถือเป็น
โมฆะในรายวชิานั้น 
 
                     ขอ้ 10  การลงทะเบียนเรียน 
             10.1  ก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
             10.2  นกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียน เม่ือพน้ก าหนด สัปดาห์แรกนบัจาก
วนัเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 
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             10.3  ในภาคการศึกษาปกติใด หากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียน ตอ้งยื่น
ค าร้องขอลาพกัการศึกษาภายใน 30 วนั  นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษานั้น  หากไม่ปฏิบติัดงักล่าว 
มหาวทิยาลยัจะถอนช่ือนกัศึกษาผูน้ั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
             10.4  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา มิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
             10.5  ในภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต ่ากว่า 9 
หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจและนกัศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนยั
แห่งขอ้ 12 ของระเบียบน้ี ตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต และส าหรับภาคฤดูร้อนนกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต  ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ และนกัศึกษาในภาวะวิกฤต
ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 
             10.6  การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 10.5 ตอ้งขออนุมติัคณบดี โดยผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษา ยกเวน้ภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ี
นกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร และจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมกนัไม่
ถึงเกณฑข์ั้นต ่าตามขอ้ 10.5  มิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
             10.7  ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร  มหาวิทยาลยัอาจประกาศงดการสอนรายวิชา
ใดรายวชิาหน่ึง  หรือจ ากดัจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดก็ได ้
             10.8  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตอ้งกระท าภายในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ  
             10.9  การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด  ใหมี้ผลดงัน้ี 
   10.9.1  ถา้ถอนภายใน 2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน  รายวชิานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
   10.9.2   ถา้ถอนเม่ือพน้ก าหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยงัอยูภ่ายใน 12 
สัปดาห์ หรือเม่ือพน้ก าหนดสัปดาห์แรก  แต่ยงัอยูภ่ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และผา่นอาจารยผ์ูส้อน และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
โดยจะไดส้ัญลกัษณ์ W 
   10.9.3  เม่ือพน้ก าหนดการถอนรายวิชาโดยไดส้ัญลกัษณ์ W ตามขอ้ 
10.9.2 แลว้ นกัศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวชิาไม่ได ้ยกเวน้กรณีท่ีมีความจ าเป็น 
               10.10  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่ม จนมีจ านวนหน่วยกิตสูงกวา่ หรือ
การถอนการลงทะเบียนรายวชิา จนเหลือจ านวนหน่วยกิตต ่ากวา่ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.5 จะกระท ามิได ้เวน้แต่
จะไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี มิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
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ขอ้ 11  การวดัและประเมินผล 
              11.1  มหาวิทยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผลแต่ละรายวิชาท่ีนกัศึกษา
ไดล้งทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา  การวดัและประเมินผลเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์
ผูส้อนหรือผูท่ี้คณะเจา้ของรายวิชาจะก าหนด ซ่ึงอาจกระท าโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน  ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวธีิอ่ืน ตามท่ีคณะเจา้ของรายวิชาจะ
ก าหนดในแต่ละรายวชิา ซ่ึงการสอบอาจมีไดห้ลายคร้ัง  และการสอบไล่ หมายถึง การสอบคร้ังสุดทา้ยของ
รายวชิานั้น 
              11.2  ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษาทั้งหมดหรือ ไดท้  างานในรายวิชานั้นจนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อน
ก าหนด จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือ
คณบดีเห็นวา่เวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้นเน่ืองมาจากเหตุอนัจะโทษนกัศึกษาผูน้ั้นมิได ้
              11.3  การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วดัและประเมินผลเป็น
ระดบัคะแนนหรือสัญลกัษณ์ 
    11.3.1  การวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน มี 8 ระดบั มี
ความหมายดงัน้ี 
     ระดบัคะแนน      ความหมาย ค่าระดบัคะแนน  (ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 
               A                 ดีเยีย่ม                   (Excellent) 4.0 
               B+                 ดีมาก   (Very  Good) 3.5 
               B                    ดี                           (Good) 3.0  
               C+                 พอใช ้    (Fairly Good) 2.5 
               C               ปานกลาง           (Fair)  2.0 
               D+                  อ่อน          (Poor)  1.5 
               D                อ่อนมาก      (Very Poor) 1.0 
               E                   ตก          (Fail)  0.0 
 
   11.3.2  การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ มีความหมายดงัน้ี 
   G    (Distinction)  หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นดี 
   P     (Pass)   หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นพอใช ้
   F     (Fail)    หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นตก  
 ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีไม่มีจ  านวนหน่วยกิต และรายวิชาท่ีมีจ  านวนหน่วยกิตท่ีหลักสูตร
ก าหนดใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์  G  P  F  เช่น รายวชิาสหกิจศึกษา 
   S    (Satisfactory)       หมายความวา่        ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ  ใช้
ส าหรับรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิต เป็นหน่วยกิตสะสม 
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   U    (Unsatisfactory)   หมายความวา่        ผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ
ใชส้ าหรับรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
   11.3.3  สัญลกัษณ์อ่ืนๆ  มีความหมายดงัน้ี 
   I (Incomplete)  หมายความวา่   การวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ 
ใชเ้ม่ืออาจารยผ์ูส้อนโดยความเห็นชอบของหวัหนา้ภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการ
วดัและประเมินผลไวก่้อน เน่ืองจากนกัศึกษายงัปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยงัไม่
สมบูรณ์  หรือใชเ้ม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมติัให้ไดส้ัญลกัษณ์ I จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความ
ในขอ้ 16.1.2 แห่งระเบียบน้ี  เม่ือไดส้ัญลกัษณ์ I ในรายวิชาใด นกัศึกษาตอ้งติดต่ออาจารยผ์ูส้อนเพื่อ
ด าเนินการให้มีการวดัและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไป หรือ 1 สัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน หากวา่นกัศึกษาผูน้ั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนดว้ย  เม่ือพน้ก าหนดดงักล่าว ยงั
ไม่สามารถวดัและประเมินผลได ้สัญลกัษณ์ I  จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U 
หรือ W หรือ R แลว้แต่กรณีทนัที 
   W (Withdrawn)  หมายความวา่  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 
ใชเ้ม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมติัให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ้  10.9.2  
หรือขอ้ 16.1.2  แห่งระเบียบน้ี หรือเม่ือคณะกรรมการประจ าคณะอนุมติัให้นกัศึกษาท่ีไดส้ัญลกัษณ์  I อยู ่ 
ลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดัไป 
   R (Deferred) หมายความวา่ เล่ือนก าหนดการวดัและประเมินผลไป
เป็นภาคการศึกษาปกติถดัไป ใชส้ าหรับรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ I อยู ่และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั  ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนมีความเห็นวา่ไม่สามารถวดัและประเมินผลไดก่้อนส้ิน 1  สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติถดัไป โดยมีสาเหตุอนัมิใช่ความผดิของนกัศึกษา   
   การให้สัญลกัษณ์ R ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ า
คณะของคณะท่ีรับผดิชอบรายวชิานั้น และนกัศึกษาท่ีไดส้ัญลกัษณ์ R ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่
ในภาคการศึกษาปกติถดัไป จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล หากนกัศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลกัษณ์ R จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน E ทนัที 
            11.4  นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอ่ืนท่ีหลกัสูตร
ก าหนด หรือสัญลกัษณ์ F ในรายวิชาใด ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ ้ า เวน้แต่รายวิชาดงักล่าวเป็น
รายวชิาในหมวดวชิาเลือกตามหลกัสูตร 
             11.5  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ ้ ารายวิชาท่ีไดร้ะดบัคะแนนตั้งแต่ 2.00 
ข้ึนไป หรือไดส้ัญลกัษณ์  G หรือ P หรือ S มิได ้ เวน้แต่จะเป็นรายวิชาท่ีมีการก าหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็น
อยา่งอ่ืน การลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดท่ีผดิเง่ือนไขน้ีถือเป็นโมฆะ 
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              11.6  การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
     11.6.1  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใช่วิชาบงัคบัของ
หลกัสูตร โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได ้ การวดัและประเมินผลรายวิชานั้น ให้วดัและ
ประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ S หรือ U 
      11.6.2  การนบัจ านวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนกัศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียน
เรียนไดใ้นแต่ละภาคการศึกษา ตามความในขอ้ 10.5 ให้นบัรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีนกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียน โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเขา้ดว้ย  แต่จะไม่น ามานบัรวมในการคิดจ านวน
หน่วยกิตต ่าสุดท่ีนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
       11.6.3  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด  โดยไม่นบัหน่วยกิต
เป็นหน่วยกิตสะสม  ท่ีไดส้ัญลกัษณ์ S หรือ U แลว้ ภายหลงัจะลงทะเบียนเรียนซ ้ า โดยให้มีการวดัและ
ประเมินผลเป็นระดบัคะแนนอีกมิได้  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการยา้ยคณะหรือประเภทวิชา หรือยา้ยสาขาวิชา 
และรายวชิานั้นเป็นวชิาบงัคบัในหลกัสูตรใหม่ 
             11.7  การนบัจ านวนหน่วยกิตสะสม ใหน้บัรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวชิา
ตามหลกัสูตรท่ีไดร้ะดบัคะแนนไม่ต ่ากวา่ 1.00  หรือไดส้ัญลกัษณ์ G หรือ P แต่บางหลกัสูตรอาจ
ก าหนดใหไ้ดร้ะดบัคะแนนสูงกวา่ 1.00จึงจะนบัหน่วยกิตของรายวชิานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได ้
             11.8  ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษารายวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ัง ให้นบัหน่วยกิ
ตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงคร้ังเดียว โดยพิจารณาจากการวดัและ
ประเมินผลคร้ังหลงัสุด 
             11.9  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีได้
ลงทะเบียนเรียน โดยค านวณผลตามหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
          11.9.1  หน่วยจุดของรายวิชาหน่ึงๆ  คือ  ผลคูณระหวา่งจ านวน
หน่วยกิตกบัค่าระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผลรายวชิานั้น 
          11.9.2  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของ
หน่วยจุดของทุกรายวิชาท่ีไดศึ้กษาในภาคการศึกษานั้น หารดว้ยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดงักล่าว เฉพาะ
รายวชิาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 
          11.9.3  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุด
ของทุกรายวชิาท่ีไดศึ้กษามา ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั  หารดว้ยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา
ดงักล่าว  เฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดบัคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาท่ีไดร้ะดบั
คะแนน D+, D หรือ E มากกวา่หน่ึงคร้ัง ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตคร้ังหลงัสุดมาค านวณแตม้ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสม 
         11.9.4  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาค  และแตม้ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสม  ใหค้  านวณเป็นค่าท่ีมีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง  โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 
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                11.10  การทุจริตในการวดัผล 
             เม่ือมีการตรวจพบวา่นกัศึกษาทุจริตในการวดัผล เช่น การสอบ
รายวิชาใด ให้ผูท่ี้รับผิดชอบการวดัผลคร้ังนั้น หรือผูค้วบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลกัฐาน
การทุจริตไปยงัคณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นสังกดัอยู ่  ตลอดจนแจง้ให้อาจารยผ์ูส้อนรายวิชานั้นทราบ  และให้
คณะกรรมการด าเนินงานวินยันกัศึกษาท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นสังกดั พิจารณาโทษแลว้เสนอต่อมหาวิทยาลยัเพื่อ
ด าเนินการต่อไป โดยให้นกัศึกษาท่ีทุจริตในการวดัผลดงักล่าว ไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ 
U ในรายวชิานั้น พร้อมทั้งภาคทณัฑ์ไวต้ลอดการมีสภาพเป็นนกัศึกษา และถา้หากมีความผิดร้ายแรงก็อาจ
พิจารณาโทษทางวนิยัประการหน่ึงประการใด หรือหลายประการไดอี้กดงัน้ี 
              11.10.1  ใหพ้กัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงภาคการศึกษา 
              11.10.2  ให้ไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ทุก
รายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
              11.10.3  ใหอ้อก 
              11.10.4  ไล่ออก 
               11.11  ระเบียบและขอ้พึงปฏิบติัอ่ืนๆ เก่ียวกบัการสอบท่ีมิไดร้ะบุไวใ้น
ระเบียบน้ี        ให้คณะเป็นผูพ้ิจารณาประกาศเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะ
การศึกษาของแต่ละคณะ 
 

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

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

  ขอ้ 14  การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
               14.1  ผูท่ี้เคยศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และผา่นการคดัเลือก
เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัไดอี้ก อาจมีสิทธ์ิไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนกัศึกษาตอ้ง
ด าเนินการขอเทียบโอนใหแ้ลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 
               14.2  นักศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน  มีสิทธ์ิไดรั้บการ
พิจารณาเทียบโอนบางรายวิชา โดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภายในภาคการศึกษา
แรกท่ีเขา้ศึกษา 
               14.3  การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้ ง
ภายในและต่างประเทศ ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
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               14.4  รายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลกัษณ์หรือ
ระดบัคะแนนเดิม ใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสม 
               14.5  นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบั
คะแนนเดิมอีก เวน้แต่เม่ือผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพนัธ์กบัรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์  หรือระดบัคะแนนเดิม  
ต ่ากวา่มาตรฐานท่ีคณะหรือภาควิชาก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนน
เดิมนั้นซ ้ าอีกได ้ และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
               14.6  การเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากภาควิชาท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 
         14.6.1  รายวิชาเดิมท่ีน ามาเทียบโอนหรือรับโอนได้ จะต้องมี
เน้ือหาวชิาอยูใ่นระดบัเดียวกนั และมีปริมาณเท่ากนัหรือไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของรายวชิาในหลกัสูตรใหม่ 
         14.6.2  รายวชิาท่ีจะน ามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ตอ้งมีผล
การศึกษาตามท่ีภาควชิาก าหนด โดยตอ้งไดร้ะดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
         14.6.3  ให้มีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาไดไ้ม่เกินสามในส่ี
ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรใหม่ 
               14.7  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ 
และ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ 
          14.7.1  การเทียบความรู้ จะเทียบเป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวิชาตาม
หลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยัเปิดสอน 
          14.7.2  การเทียบประสบการณ์จากการท างาน จะค านึงถึงความรู้ท่ี
ไดจ้ากประสบการณ์เป็นหลกั 
          14.7.3  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวชิา และเกณฑก์ารตดัสิน ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาท่ีนกัศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
         14.7.4  ผลการประเมินตอ้งเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัคะแนน 2.00 
หรือเทียบเท่า จึงจะใหจ้ านวนหน่วยกิตของรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิานั้น แต่ไม่ใหเ้ป็นระดบัคะแนน และไม่
น ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
         14.7.5  การบนัทึกผลการเรียน ใหบ้นัทึกตามวธีิการประเมิน ดงัน้ี 
       14.7.5.1  ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้
บนัทึก CS (credits from standardized test) 
       14.7.5.2  ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การ
ทดสอบมาตรฐาน ใหบ้นัทึก CE (credits from  exam) 
       14.7.5.3  ถา้ไดห้น่วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือ
การอบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืน ใหบ้นัทึก  CT (credits from training) 
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       14.7.5.4  ถา้ไดห้น่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
ใหบ้นัทึก CP (credits from portfolio) 
        14.7.6  ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ
และหรือการศึกษาตามอธัยาศยัไดไ้ม่เกินสามในส่ีของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตร และตอ้งใชเ้วลา
ศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 
 

  ขอ้ 15  การรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
               15.1  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อาจรับโอนนักศึกษาจาก
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์รับรอง 
               15.2  การรับโอนนกัศึกษา ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ า
คณะท่ีนกัศึกษาขอโอนเขา้ศึกษา  และอธิการบดี หรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย  โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
            15.2.1  นกัศึกษาตอ้งศึกษาอยู่ในสถาบนัเดิมมาแลว้ไม่น้อยกว่า  
2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
            15.2.2  มีรายวิชาท่ีสามารถน ามาเทียบโอนตามความในขอ้ 14.6  
คิดเป็นหน่วย     กิตตามหลกัสูตรใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต  และตอ้งมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของ
รายวชิาท่ีเทียบโอนไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือเทียบเท่า 
              15.3  การสมคัรขอโอนยา้ย ให้ยื่นค าร้องถึงมหาวิทยาลยัอยา่งนอ้ย 2 เดือน
ก่อนก าหนดวนัลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขา้ศึกษา พร้อมทั้งติดต่อสถาบนัเดิมให้จดัส่ง
ใบแสดงผลการศึกษา และค าอธิบายรายวชิาของหลกัสูตรเดิมมายงัมหาวทิยาลยัโดยตรงดว้ย 
 

ขอ้ 16  การลา 
               16.1  การลาป่วยหรือลากิจ 
          16.1.1  การลาไม่เกิน 7 วนั ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและแจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาทราบ   ถา้เกิน 7 วนั ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
คณบดี โดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา ส าหรับงานหรือการสอบท่ีนกัศึกษาไดข้าดไปในช่วงเวลานั้น ให้อยูใ่น
ดุลยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน        ซ่ึงอาจจะอนุญาตใหป้ฏิบติังานหรือสอบทดแทน หรือยกเวน้ได ้
          16.1.2  ในกรณีท่ีป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย ท าให้ไม่สามารถเขา้สอบ
ไล่ได ้นกัศึกษาตอ้งขอผอ่นผนัการสอบไล่ต่อคณะภายในวนัถดัไป หลงัจากท่ีมีการสอบไล่รายวิชานั้นเวน้
แต่จะมีเหตุผลอนัสมควร    คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูพ้ิจารณาการขอผอ่นผนัดงักล่าว โดยอาจอนุมติั
ให้ไดส้ัญลกัษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ไดส้ัญลกัษณ์ W 
หรือไม่อนุมติัการขอผอ่นผนั โดยใหถื้อวา่ขาดสอบก็ได ้
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                16.2  การลาพกัการศึกษา 
          16.2.1  การลาพกัการศึกษาเป็นการลาพกัทั้งภาคการศึกษา และถา้
ไดล้งทะเบียนไปแลว้ เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
           16.2.2  การขอลาพกัการศึกษา ใหแ้สดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อม
กบัมีหนงัสือรับรองของผูป้กครอง ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา  การลาพกัการศึกษาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
คณบดี 
           16.2.3  การลาพกัการศึกษา จะลาพกัเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกนัไม่ได ้
           16.2.4  ในสองภาคการศึกษาปกติแรก ท่ีได้ เข้า ศึกษ าใน
มหาวิทยาลยั นกัศึกษาจะลาพกัการศึกษาไม่ได ้ เวน้แต่กรณีท่ีป่วย หรือถูกเกณฑ์หรือระดมเขา้รับราชการ
ทหารกองประจ าการ และหรือไดรั้บทุนต่างๆ  ท่ีมหาวทิยาลยัเห็นวา่เป็นประโยชน์กบันกัศึกษา 
           16.2.5  การลาพกัการศึกษา นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ตามความ
ในขอ้ 16.2.3 และขอ้ 16.2.4 ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ  โดยการเสนอของคณบดี 
           16.2.6  นกัศึกษาจะตอ้งช าระค่ารักษาสถานภาพนกัศึกษาทุกภาค
การศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัใหล้าพกั ตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  ยกเวน้ภาคการศึกษาท่ีไดล้งทะเบียน
เรียนไปก่อนแลว้ 
                16.3  ในการลาป่วยและการลาพกัการศึกษาเน่ืองจากป่วย  นกัศึกษาตอ้ง
แสดงใบรับรองแพทยด์ว้ยทุกคร้ัง 
                16.4  การให้พกัการศึกษา ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทยซ่ึ์งอธิการบดี
แต่งตั้งข้ึน วนิิจฉยัวา่ป่วย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นวา่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือ
เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอใหน้กัศึกษาผูน้ั้นพกัการศึกษาได ้
                16.5  การลาออก นักศึกษายื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของ
ผูป้กครองผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขออนุมติัต่ออธิการบดี  ผูท่ี้จะไดรั้บการอนุมติัให้ลาออกไดต้อ้งไม่มี
หน้ีสินกบัมหาวทิยาลยั 
 

          ขอ้ 17  การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาและการอนุมติัใหป้ริญญา 
               17.1  นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา  ตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นดงัน้ี 
          17.1.1  ได้ศึกษาและผ่านการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ 
ครบถว้นตามหลกัสูตรและขอ้ก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีไดส้ัญลกัษณ์ I 
หรือ R คา้งอยู ่ทั้งน้ีนบัรวมถึงรายวิชาท่ีไดรั้บการเทียบโอนและท่ีรับโอน และนกัศึกษาจะตอ้งผา่นการเขา้
ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อพฒันานกัศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดดว้ย 
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          17.1.2  ยงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยู่และไดแ้ตม้ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00หากเป็นนกัศึกษาท่ีโอนยา้ยมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน  จะตอ้งศึกษาอยู่ใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์อยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 
          17.1.3  ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
         17.1.3.1 หลกัสูตร 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
         17.1.3.2 หลกัสูตร 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
         17.1.3.3 หลกัสูตร 6 ปี ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 10 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
          17.1.4  ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินยัท่ีระบุให้งดการ
เสนอช่ือเพื่อรับปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
          17.1.5  ไดป้ฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ครบถว้น และไม่มีหน้ีสินใดๆ 
ต่อมหาวทิยาลยั 
          17.1.6  ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
                17.2  นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดบั
หน่ึง ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี  
          17.2.1  มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.1 
          17.2.2  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
          17.2.3  ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ 2.00  หรือสัญลกัษณ์  F 
หรือ U ในรายวชิาใดๆ 
          17.2.4  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนัตาม
แผนการศึกษาของสาขาวชิาท่ีจะไดรั้บปริญญา 
          17.2.5  ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บการลงโทษ เน่ืองจากผิดวินยั
อยา่งร้ายแรง 
                17.3  นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดบั
สองตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงัน้ี 
           17.3.1  มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.1 
           17.3.2  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป  แต่
เป็นผูไ้ม่มีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
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           17.3.3  ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ
ของหลกัสูตรสาขาวชิานั้น  
           17.3.4  ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ใน
รายวชิาใดๆ 
           17.3.5  มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.4 
           17.3.6  มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.5 
                17.4  มหาวทิยาลยัจะเสนอรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อ
รับปริญญา หรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวชิาต่างๆ เพื่อขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั 
                17.5  ในกรณีท่ีนกัศึกษามีคุณสมบติัครบถว้นตามความในขอ้  17.1  แต่
ประสงค์จะขอเล่ือนการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาออกไป  โดยตอ้งการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาอีก 
อธิการบดีโดยการเสนอของคณะกรรมการประจ าคณะ อาจอนุมติัให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา 
โดยไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสมได ้
 

  ขอ้ 18  การขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง 
             18.1  นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จาก
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า อาจขอเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรปริญญา
ตรี สาขาวชิาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได ้
                18.2  การรับเขา้ศึกษา ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะ
ท่ีนกัศึกษาขอเขา้ศึกษา และอธิการบดี 
                18.3  การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
          18.3.1  รายวิชาท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาในสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา 
จะไดรั้บการพิจารณาเทียบโอนและรับโอน โดยรายวิชาท่ีไดรั้บการเทียบโอนและรับโอน ให้ไดส้ัญลกัษณ์
หรือระดบัคะแนนเดิม  และให้นบัหน่วยกิตรายวิชาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่น ามาค านวณแตม้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
          18.3.2  นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์
หรือระดบัคะแนนเดิม เวน้แต่เม่ือผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพนัธ์กบัรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบั
คะแนนเดิมต ่ากว่ามาตรฐาน   คณะหรือภาควิชาก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือ
ระดบัคะแนนเดิมซ ้ าอีกได ้และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าว  เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
         18.3.3  การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา  ตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตามความในขอ้ 14.6 
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ขอ้ 19  การศึกษาสองปริญญาพร้อมกนั 
               19.1  นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษา
สองปริญญาพร้อมกนัได ้
               19.2  รายละเอียดต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

ขอ้ 20  การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
               20.1  ตายหรือลาออก 
               20.2  ถูกใหอ้อก หรือไล่ออก เน่ืองจากตอ้งโทษทางวนิยั 
               20.3  ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภายใน 30 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา
ปกติ โดยมิไดรั้บการอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 
               20.4  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.00  ในภาคการศึกษาแรกท่ี
เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั ทั้งน้ี ไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกั หรือถูกใหพ้กั 
               20.5  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.25 ในภาคการศึกษาปกติท่ี
สองท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั ทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
               20.6  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.50 ยกเวน้นกัศึกษาท่ีเร่ิม
เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัในสองภาคการศึกษาแรก 
               20.7  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.70 ในภาคการศึกษาปกติ
ถดัไป หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 
               20.8  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.90 ในภาคการศึกษาปกติ
ถดัไป หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 
               20.9  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00 ในภาคการศึกษาปกติ
ถดัไป หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 
             20.10  ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัมาแลว้ เป็นระยะเวลาเกิน 2 
เท่าของจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนั  ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแผนก าหนดการศึกษาของสาขาวชิาท่ีศึกษาอยู ่ 
ส าหรับนกัศึกษาท่ีรับโอนให้นบัเวลาท่ีเคยศึกษาอยูใ่นสถาบนัเดิมรวมเขา้ดว้ย 
               20.11  ไดรั้บการอนุมติัปริญญา 
               20.12  ไดรั้บการวนิิจฉยัโดยคณะกรรมการแพทยซ่ึ์งแต่งตั้งโดยอธิการบดี 
ว่าป่วย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น ทั้งน้ีตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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  ขอ้ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี  ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการ
ใดๆ ท่ีมิไดก้  าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  หรือก าหนดไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งผอ่นผนั
ขอ้ก าหนดในระเบียบน้ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การด าเนินการจดัการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั
เป็นไปโดยเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ วินิจฉยัสั่งการ และปฏิบติัตามท่ีเห็นสมควร และให้ถือ
เป็นท่ีสุด แลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี    4   พ.ค.  2552 
 

(ลงช่ือ)                        เกษม   สุวรรณกุล 
           (ศาสตราจารยเ์กษม สุวรรณกุล) 

                    นายกสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
 
 
               ส าเนาถูกตอ้ง 
 
   (นางประภารัตน์  ฉายศิริพนัธ)์                                                                                                       ณัฏฐารมย/์พิมพ ์
นกัวชิาการศึกษาช านาญการ ระดบั 8                                                                                                  ประภารัตน์/ทาน 
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ภาคผนวก ข.  ค าอธิบายรายวชิา  
 

975-100 สุขภาวะกายและจิต 
Healthy Body and Mind 

3(2-2-5) 

สุขภาวะแบบองคร์วม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพฒันาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมวฒิุ
ภาวะทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์ 

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

                         
975-101 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 

Wisdom of Living 
3(2-2-5) 

การคิด การบริหาร และการจดัการชีวติอยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย และ
กระแสสังคมโลก การผสมผสานวถีิไทยกบัพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และ
รักษส่ิ์งแวดลอ้ม การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

Thinking, life administration and management in accordance with changes in Thai and 
global society; mingling the Thai ways of life with multi-cultural ways of living, public mind and 
environmental conservation, living happily based on morality, ethics and sufficiency economy 

 
975-110 ทกัษะในการส่ือสารภาษาไทย 

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

ทกัษะการส่ือสาร การศึกษาคน้ควา้สารนิเทศ และการใชภ้าษาไทยโดยมุ่งเนน้ฝึกทกัษะการ
ฟัง พดู อ่าน  เขียน และการใชภ้าษาในงานส่ือสารมวลชนประเภทต่าง ๆ และปัญหาการใชภ้าษาไทย
ในปัจจุบนั 

Communication skills; information study and search; the use of Thai language with an  
emphasis on the practice of listening, speaking, reading and writing skills; the use of language in 
different types of mass media, and current problems in Thai language usage 

 
975-111 การสืบคน้สารสนเทศและการน าเสนองานวชิาการ 

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

แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ  การคน้ควา้และการสืบคน้สารสนเทศผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซีดีรอมและเทคโนโลยอ่ืีนๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งการรวบรวมสารสนเทศ    การวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มูล  การเรียบเรียงงานวชิาการ  การจดัการสารสนเทศและการน าเสนองานวชิาการ 
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Information resources and sources; information search via the internet, CD-Rom and other 
technologies related to information gathering; information analysis and synthesis; scholarly paper 
composition; information management and academic presentation 

 
975-130 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 

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

ความกา้วหนา้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพส่ิงแวดลอ้มและสังคม การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม การป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบ
ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

 
975-131 การใชค้อมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวนั 

Computer in Daily Life 
1(0–3–0) 

การใชง้านระบบปฏิบติัการวินโดวส์ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ 
โปรแกรมน าเสนอ โปรแกรมและเทคนิคในการใชง้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การคน้หาขอ้มูล การท่องเวบ็ การถ่ายโอนไฟล ์ เป็นตน้ การพฒันาเวบ็ไซตอ์ยา่งง่าย
ดว้ยเคร่ืองมือส าเร็จรูปแบบต่างๆ โปรแกรมอรรถประโยชน์ 

Using of Microsoft Windows, configuring and troubleshooting; word processing, 
spreadsheet and presentation software;  Softwares and techniques for internet using such as 
electronic mail, searching, internet surfing; file transferring; basic web site creation with web 
development tools; utilility softwares 

 
975-132 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

Environmental Science 
3(3–0–6) 

หลกัการทางดา้นนิเวศวทิยา ปัญหาส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการเพิ่มจ านวนประชากร เช่น 
มลพิษทางน ้าและอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลก การลดลงของโอโซน ฝนกรด  การตดัไมท้  าลายป่า พืชสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุ รวมถึงผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ และสุขภาพของมนุษย ์การป้องกนัและการแกปั้ญหา ประเด็นทางดา้นส่ิงแวดลอ้มร่วมสมยั 
พลงังานทางเลือกและความย ัง่ยนื 
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Ecological principles; environmental impacts of population growth such as air and water 
pollutions, hazardous and solid waste, global climate change, ozone depletion, acid rain, 
deforestation, endangered species, their economic and human health impact, prevention and 
problem solving; conventional environmental issues; alternative energy and sustainability 

 
975-133 เคมีในชีวติประจ าวนั 

Chemicals in Daily Life 
3(3–0–6) 

การจ าแนกประเภทของสารเคมี สารเคมีท่ีใชใ้นบา้นเรือน ใชใ้นการเกษตร ใชใ้น
อุตสาหกรรม บางประเภท เคร่ืองส าอาง ยา การเคล่ือนยา้ย การเก็บรักษา การใช ้ และการท าลาย
สารเคมีท่ีถูกตอ้ง ความสัมพนัธ์ระหวา่งเคมีกบัส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย วธีิ
ป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมีอนัตรายและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ความเจบ็ป่วยท่ีเป็นผลจากการรับ
หรือสัมผสัสารเคมีอนัตราย 

Classification of chemicals; chemicals used in household, agriculture, and some industries; 
cosmetics; medicines; suitable methods for transfer, storage, usage, and disposal of chemicals; 
relationship between chemistry and environment; chemical industry in Thailand; prevention of 
accidents from hazardous chemicals and first aids; sickness from taking and contact with hazardous 
chemicals 

 
975-134 วทิยาศาสตร์กายภาพ 

Physical Science 
3(3–0–6) 

สสาร ปริมาณสารสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พนัธะเคมี เคมีนิวเคลียส  
สารละลาย กรด-เบส  เคมีอินทรีย ์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม เคมีกบัชีวติประจ าวนั พลงังานและแหล่งพลงังาน 
การผลิตและการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  วทิยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั ผลกระทบ
ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีอการด ารงชีวติและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัและอนาคต 

Matter, stoichiometry; atomic structure, periodic table, chemical bonding, chemical 
nuclear; solution, acid-base; organism chemistry; environmental chemistry, chemistry in  daily life; 
energy and sources, production and use of electrical energy; physical science in daily life; effects of 
science and technology 
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975-135 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
Biological Science 

3(3–0–6) 

ทฤษฎีพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น การก าเนิดชีวติและววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ 
พลงังานและชีวติ เซลลแ์ละการสืบพนัธ์ุของเซลล ์ ชนิดของส่ิงมีชีวติ หลกัพนัธุกรรม พนัธุศาสตร์
ประยกุต ์เทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีบทบาทต่อการด ารงชีวติและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัและอนาคต 

Basic theory of biological science; origin and evolution of organism, life and energy, cells 
and cellular reproduction, kinds of organisms; genetic principles, applied genetics, biological for 
living and environment 

 

975-140 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาฟุตซอล 
Basic knowledge, rules; futsal skill practice 

 

975-141 บาสเก็ตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาบาสเก็ตบอล 
Basic knowledge, rules; basketball skill practice 

 

975-142 วอลเลยบ์อลชายหาด 
Beach Volleyball 

1(0-2-1) 

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

 

975-143 แบดมินตนั 
Badminton 

1(0-2-1) 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาแบดมินตนั 
Basic knowledge, rules; badminton skill practice 

975-144 ลีลาศ 
Social Dance 

1(0-2-1) 

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

1(0-2-1) 

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

 
975-146 โยคะ 

Yoga 
1(0-2-1) 

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

 
975-147 เทควนัโด 

Tae Kwon Do 
1(0-2-1) 

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

975-148 การด าน ้า 
Scuba Diving 

1(0-2-1) 

หลกัการ อุปกรณ์และวธีิการด าน ้า วทิยาศาสตร์ส าหรับการด าน ้า การวางแผน การบนัทึก 
การแกปั้ญหาในการด าน ้า เทคนิคในการเก็บขอ้มูลและตวัอยา่ง การฝึกด าน ้าทั้งในสระและในทะเล 

Principles, equipments and methods for diving; science for diving; planning, recording 
and problem solving in diving; sample and data collecting techniques; diving practice in both 
swimming pool and sea 

 
975-150 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม 

Preparatory English 
3(3-0-6) 

ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการอ่าน เขียน ฟัง พดูในระดบัพื้นฐาน ค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
โครงสร้างพื้นฐานของประโยคและไวยากรณ์ท่ีส าคญั 

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

หมายเหตุ ใหล้งทะเบียนเรียนโดยไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสม  
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975-151 การฟังและพดูภาษาองักฤษพื้นฐาน  
Fundamental English Listening and Speaking 

3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 975-150 หรือผา่นเกณฑต์ามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในสังคม และในชั้นเรียน บูรณาการทกัษะ

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

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

 
975-152 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 

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

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 975-150 หรือผา่นเกณฑต์ามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในระดบัท่ีสูงข้ึน พฒันาทกัษะทางภาษาและกลวธีิ

ในการเรียนรู้ภาษา บูรณาการทกัษะทางภาษา การอ่านเพื่อจบัใจความและเขา้ใจในรายละเอียด เนน้
เน้ือหาในหวัขอ้เร่ือง และประเด็นร่วมสมยัก่ึงวชิาการจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์
บทความในนิตยสาร และแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบรรยาย อธิบายขั้นตอนหรือขบวนการ
ท่ีไม่ซบัซอ้น 

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

 
975-200 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

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

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

Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits of 
society and mankind   as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; teamworking 
within and/or  across disciplines  under the supervision of advisors 
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975-210 ทอ้งถ่ินศึกษา 
Local studies 

3(3-0-6) 

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

Studies of local contexts in different aspects such as history, geography, economics, 
society, culture, politics, government, language, science and technology, local wisdom; seminars for 
local development 

 
975-211 รัฐศาสตร์และการเมืองไทย 

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

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

Studies of political science scope as a branch of social science and relation to other 
disciplines; perspectives and principles of the state, politics, governmental system, political party, 
influential group, interest group, political group; people’s behaviors related to political ideology, 
political process, and current Thai politics 

 
975-240 กีฬาและการพฒันาบุคลิกภาพ 

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

ความส าคญัของกิจกรรมกีฬาในการพฒันาองคก์ร การเลือกกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์และภาวะผูน้ าในการจดักิจกรรมกีฬา การวางแผนและจดั
กิจกรรมกีฬา เทคโนโลยกีบัอุปกรณ์การออกก าลงักาย 

The importance of sports in organizational development; selection of sports for health and 
personality improvement; human relation and leadership in sport organization; planning and 
implementing sporting activities; technology and sport equipment 
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975-241 การจดักิจกรรมค่ายพกัแรม 
Camping 

1(0-2-1) 

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

Organising components, planning, site survey, equipment and budgeting of camping; 
recreational activities and camping; types of camping i.e. urban, beach, conservation forest, and 
special purpose camping; environmental conservation and camping 

 
975-250 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 

English for Business 
3(3-0-6) 

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

ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การติดต่อนดัหมาย  การเจรจาต่อรอง  การน าเสนอ
ผลงาน การเขียนจดหมาย  บนัทึกขอ้ความและรายงาน 

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

 
975-251 การพฒันาการอ่านและการเขียน  

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

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

การเขา้ใจโครงสร้างประโยคซบัซอ้น  การอ่านจบัใจความและสรุปความ วเิคราะห์ ตีความ สังเคราะห์  
ฝึกการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน การเขียนรายงาน การเขียนเรียงความ การเขียนเชิงอภิปราย การเล่า
เร่ืองราว 

Effective reading and writing skill development, i.e. deriving meaning  of words from context, 
understanding complex sentence structures; reading for ideas and conclusions; analysis, interpretation, 
synthesis; using punctuation; report, essay, argumentative and narrative writing 
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975-252 การสนทนาภาษาองักฤษ 
Conversation in English 

3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผูท่ี้ผา่นการสอบยกเวน้ 
การฝึกสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั  การส่ือสารในสถานท่ีท างาน การพดู

สนทนาเก่ียวกบังานในหนา้ท่ี การอภิปราย การกล่าวสุนทรพจน์อยา่งไม่เป็นทางการ เนน้ทกัษะการ
ฟังและพดูโตต้อบเพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

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

 
975-310 วถีิชีวติกบัสังคม 

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

พฒันาการของศาสตร์ทางสังคม แนวคิดในการศึกษาสังคม และวฒันธรรมไทย ระบบ
อุปถมัภ ์ ระบบสังคมไทย ภูมิปัญญาชาวบา้น ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวด
สิทธิมนุษยชน  โลกาภิวตัน์  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและผลกระทบต่อสังคมไทย 

Development of social science; perspectives in the study of Thai society and culture; 
patronage system, Thai social system, local wisdom; basic knowledge about the human rights 
section of the Constitution; globalization, social change and impact on Thai society 

 
975-311 สังคมการท างาน 

Working Society 
3(3-0-6) 

พฤติกรรมมนุษย ์พฤติกรรมทางสังคม ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์ ส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยี 
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล การส่ือสารและการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคม จิตวทิยาในการท างาน 
การท างานเป็นทีม การเมืองในองคก์ร การประกนัสังคมและสวสัดิการ จริยธรรมและคุณธรรมในการ
ประกอบวชิาชีพ ปัญหาทางสังคม อาชญากรรมและการป้องกนั 

Human behavior; social behavior; relationships between human, environment and 
technology; individual rights and freedom; communication and living with others in the society; 
workplace psychology; team work; organizational politics; social security and welfare; occupational 
ethics and morality; social problems, crimes and prevention 
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975-450 ทกัษะการน าเสนอและการเป็นผูน้ า 
Presentation and Leadership Skills 

3(3-0-6) 

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

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

 
975-451 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 

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

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผูท่ี้ผา่นการสอบยกเวน้ 
ศพัทแ์ละส านวนเชิงวชิาการ รูปแบบและโครงสร้างของงานเขียนเชิงวชิาการ การอ่านและ

ฟังบทความเชิงวชิาการ การเขียนสรุปใจความ การสนทนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเชิง
วชิาการ 

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

 
975-452 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน 

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

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผูท่ี้ผา่นการสอบยกเวน้ 
ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในการเตรียมตวัเพื่อสมคัรงานและการหางานการเขียนประวติั

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

application letter and related materials 
 

976-110 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 
Introduction to Business 

3(3-0-6) 

ความหมายของธุรกิจ การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ หลกัเศรษฐศาสตร์และปัญหาต่างๆ 
โครงสร้างและการด าเนินงานขององคก์รธุรกิจ การจดัการแรงงานและบริหารบุคคล การตลาด 
การเงิน กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ 

Business definitions; business categories; economics concepts; organization structure; 
human resource and personal management; marketing; financial, business laws and ethics 
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976-121 ระเบียบวธีิทางสถิติ 
Statistical Methods 

3(3-0-6) 

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

Meaning, scope and advantage of statistics;  meaning of  data;  type and sources of  data;   
data collection methodology; principal of sample observation and experiment;  data analysis; 
probability and distributions;  sampling and variables distribution; parameters estimation and  
hypothesis testing; Chi-square test; one-way ANOVA, simple regression and correlation; utility 
softwares for statistic 

 
976-200 หลกัการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

Principles of Electronic Business 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-130 และ 976-110 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 

แนวคิดและหลักการของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการทางธุรกิจ   ตวัแบบธุรกิจ  
หลกัการของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การคา้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ธุรกิจกบัธุรกิจ ธุรกิจกบัลูกคา้ การ
วางแผนทรัพยากรขององค์กร การจดัการห่วงโซ่อุปทาน การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ การประสาน
โปรแกรมประยุกตข์ององคก์ร การเงินและความปลอดภยัในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ตวัอย่างเทคโนโลยีท่ีน ามาประยุกต์ใช ้
กรณีศึกษา 

Introduction to electronic business; electronic business components and architectures; 
electronic commerce technology; business processes; business models; principles of electronic 
commerce, models in electronic commerce such as business-to-business, business-to-consumer; 
enterprise resource planning (ERP), supply chain management (SCM), customer relationship 
management (CRM), enterprise application integration (EAI), financial and security in electronic 
transaction processing; laws and trends in electronic business; case studies 
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976-210 หลกัการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

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

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

 
976-211 หลกัการบญัชีและระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0-6) 

Principles of Accounting and Accounting Information Systems 
แนวคิดและหลกัการเบ้ืองตน้ของหลกับญัชี การบนัทึกบญัชีขั้นตน้ ระบบสินคา้คงคลงั      

ค่าเส่ือมราคา การจดัท ารายงานทางการเงิน แนวคิดและหลกัการบญัชีตน้ทุน การจ าแนกและ
ตีความหมายผลการด าเนินงานทางธุรกิจ การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นงานบญัชีเบ้ืองตน้ 

Basic concept of accounting; posting a simple account; inventory; depreciation; financial 
report; fundamentals of cost accounting; classification and interpretation of business performance; 
applying computer in accounting 

 
976-220 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Mathematics for Information Technology 
4(4-0-8) 

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

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

 
976-231 หลกัการการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Principles of Data Communications and Computer Networks 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 977-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโปรโตคอล สถาปัตยกรรม และกระบวนการท างานของมาตรฐาน    

โอเอสไอ และ TCP/IP การส่งและส่ือสารขอ้มูลแบบต่างๆ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการเขา้รหสัสัญญาณ 
อนาล็อกและดิจิตอล การมอดูเลตสัญญาณ การส่ือสารขอ้มูลแบบแพคเกจสวชิช่ิง เครือข่ายแบบ
ทอ้งถ่ิน เครือข่ายระยะไกล ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเครือข่ายเคล่ือนท่ีและแบบไร้สาย การจดัท าเคเบิล
ส าหรับเช่ือมต่อเครือข่าย การก าหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสท่ีใชใ้นเครือข่าย การแบ่งกลุ่มเครือข่าย 
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พื้นฐานการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายแบบต่างๆ และการแกปั้ญหาเครือข่าย การก าหนดความปลอดภยั
พื้นฐานในเครือข่าย การตรวจสอบและแกปั้ญหาพื้นฐานของเครือข่าย กรณีศึกษา 

Overview of protocols and architecture of OSI model and TCP/IP; data transmissions and 
communications; encoding and decoding; analog and digital signal; signal modulations; packet 
switching; LAN – MAN – WAN technologies; mobile & wireless networks; network cabling;  IP 
addresses allocations and subnetting; network devices configurations and troubleshooting; network 
security; basic network troubleshooting; case studies 

 
976-240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 

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

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-130 และ 977-140 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 

ออ็บเจกตแ์ละหลกัการเชิงออ็บเจกต ์ องคป์ระกอบพื้นฐานและคุณสมบติัของอ็อบเจกต ์
ขอ้มูลนามธรรม การซ่อนสารสนเทศ คลาสและตวัอยา่ง ขอ้ความ กรรมวธีิ โพลีมอร์ฟิซึม การ
ถ่ายทอดคุณสมบติั การวเิคราะห์และออกแบบเชิงออ็บเจกตเ์บ้ืองตน้ การเขียนโปรแกรมเชิงออ็บเจกต ์
การประยกุตห์ลกัการเชิงออ็บเจกต์ 

Object and principle of object-oriented; basic components and characteristics of object, 
abstract data type, information hiding, class and instance, string, method, polymorphism, 
inheritance; introduction to object analysis and design; object-oriented programming; object-
oriented applications 

 
976-241 การโปรแกรมเวบ็ 

Web Programming 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

หลกัการของตวับริการเว็บและเว็บบราวเซอร์เทคนิคในการสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บ
ภาษาในการท าสคริปตแ์ละการเขียนโปรแกรมส าหรับงานประยกุตเ์วบ็การต่อเช่ือมกบัระบฐานขอ้มูล 
การจดัการทรัพยากรในสภาพแวดลอ้มแบบกระจายส าหรับงานประยุกตเ์วบ็ การเปรียบเทียบระหวา่ง
งานประยกุตเ์วบ็แบบอิงตวัใหบ้ริการและแบบอิงผูรั้บบริการ  

Principle of web service and web browser; web programming technique;  script language 
and web programming language; connection to database; distributed resource management  for web 
application;  the  comparison between server-based application and client-based application 
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976-261 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 
Multimedia Technology 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน:977-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หลักการ องค์ประกอบและรูปแบบของมัลติมีเดีย เช่น อักษร ภาพ เสียง วิดีโอ และ 

แอนิเมชนั การออกแบบและกระบวนการการผลิตมลัติมีเดีย เทคโนโลยีในการสร้างมลัติมีเดีย การ
ประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในการส่ือสารตลอดจนการใช้ประโยชน์จากโทรคมนาคมและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างมลัติมีเดีย 

Principles and elements of multimedia such as text, image, sound, video, and animation; 
multimedia design and production process; multimedia technologies;  multimedia applications for 
communications; utilization of telecommunications and computer network to create  multimedia 

 
976-303 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว 

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

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-200 
ความรู้พื้นฐานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท่ีมา ความส าคญัและแนวโนม้ของเทคโนโลยี

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

Introduction to tourism industry, information and communication technology in tourism 
industry revolution and strategic management: issue – challenges – trends, responsible 
organizations for electronics tourism; steps in electronics business monitoring and development 
process; software for front and back office system; study and analysis of website case studies in 
tourism industry 

 
976-311 พฤติกรรมองคก์ร 

Organization Behavior 
3(3-0-6) 

พฤติกรรมของบุคคลในองคก์ร ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ร สภาพแวดลอ้มทัว่ไป
ในองคก์รท่ีมีผลต่อพฤติกรรมบุคคล ภาวะผูน้ า การสร้างแรงจูงใจ  ขอ้ขดัแยง้และการพฒันาบุคลากร 

Behavior of organization members; relationship among organization members; 
environment affecting organization behavior; leadership; motivation; conflict; and human resource 
development 
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976-312 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีและการประยกุต์ 
Accounting Information Systems and Applications 

3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-211 
การไหลเวียนของขอ้มูลในองคก์ร ระบบขอ้มูลทางการบญัชีและการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อการจดัองค์กร การจดัการและควบคุมขอ้มูลทางบญัชีและการเงิน ระบบบญัชีบริหาร การเลือกใช้
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

Circulation of information in an organization; accounting and financial data systems and 
relationship to organization management; management and control of accounting and financial data; 
management accounting system; selection of accounting information system 

 
976-313 การลงทุน 

Investment 
3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-211 
รูปแบบ พื้นฐานและทฤษฎีการลงทุนแนวใหม่ ตราสารทางการเงิน หลกัการในการ

วเิคราะห์ความเส่ียงของตลาดเงิน ตลาดทุน และการศึกษาดา้นหลกัทรัพยท์างการเงิน การวดัอตัรา
ผลตอบแทนและความเส่ียง การใหสิ้นเช่ือ ประสิทธิภาพของตลาด การบริหารกลุ่มหลกัทรัพยผ์สม 
การบริหารภายใตส้ภาวการณ์ต่างๆ 

Fundamentals and theory of modern investment; financial market instruments; risk 
analysis of financial market; investment market; financial asset; measurement of return and risk; 
loan; marketing effectiveness; portfolio  management under various situations 

 
976-320 การวจิยัด าเนินการ 

Operation Research 
3(2-2-5) 

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

Philosophy and history of Operations Research (OR); linear programming; resources 
allocation problems; transportation problems; network models including PERT and CPM; inventory 
control models; estimation and prediction, dynamic programming; OR softwares 
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976-330 แนวคิดและเทคโนโลยขีองระบบปฏิบติัการ 
Operating Systems Concept and Technology 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 977-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ประวติัความเป็นมาของระบบปฏิบติัการ ระบบประมวลผลแบบเก็บรวบรวมและแบบใช้

เวลาร่วม ระบบควบคุมการปฏิบติัการแบบทนัที การจดัการโพรเซส การจดัการความจ าหลกั การ
จดัการระบบขอ้มูลน าเขา้และแสดงผลลพัธ์ โครงสร้างการขดัจงัหวะ การจดัสรรทรัพยากรใน
ระบบมลัติโปรแกรม ววิฒันาการของเทคโนโลยรีะบบปฏิบติัการ กรณีศึกษา 

History of operating system; batch processing and time-sharing processing; real-time 
control operating system;  processes and synchronization; memory management; input/output 
management; interrupt structure; resource allocation in multiprogramming system; evolution of 
operating system technology; case studies 

 
976-331 การบริหารระบบเซิร์ฟเวอร์ 

Server Systems Administration 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-231 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

หลกัการท างาน เทคโนโลยแีละกลยทุธ์ของเซิร์ฟเวอร์ประเภทต่างๆ เช่น ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ เวบ็
เซิร์ฟเวอร์ ระบบไคลเอ็นท/์เซิร์ฟเวอร์ ขอ้พิจารณาของระบบเครือข่ายระบบเปิด ผลกระทบของการ
ติดต่อกบัผูใ้ชแ้บบกราฟิกบนเทคโนโลยขีองเซิร์ฟเวอร์แบบต่างๆ การโปรแกรมแบบไคลเอน็ท/์
เซิร์ฟเวอร์ การประมวลผลทรานแซคชัน่แบบออนไลน์ การรักษาความปลอดภยัและทิศทางใน
อนาคตของเซิร์ฟเวอร์ ประเภทต่างๆ 

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

 
976-332 การบริหารและการจดัการเครือข่าย 

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

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-231 
หลกัการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและการจดัการเครือข่าย การติดตั้ง การคอนฟิกซอฟตแ์วร์ท่ี

ใชใ้นการจดัการเครือข่าย การปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ต่างๆในเครือข่าย การบริหารจดัการกบับริการและโปรโตคอลต่างๆ การหาจุดคุม้ทุน และการจดัสรร
ทรัพยากรในระบบเครือข่าย จริยธรรมในการใชง้านเครือข่าย 
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Principles of network control and management; network installation; software 
configuration for network management; efficiency improvement and security of products and 
services in network; services and protocols administration and management;  break even point 
computation; network resources allocation; morality in using network 

 
976-333 การออกแบบและการจดัการเวบ็ 

Web Design and Management 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 976-241 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หลกัการในการออกแบบเวบ็ การออกแบบโครงสร้างของเวบ็และเนวิเกชนั การออกแบบ

โครงสร้างของไฟล ์ โฟลเดอร์และระบบฐานขอ้มูลในเวบ็ หลกัการท างานของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ การ
ออกแบบโครงร่างของเวบ็เพจ การจดัวางตาราง เฟรม การใชสี้ รูปแบบและขนาดของ ตวัอกัษร 
รูปภาพ กราฟิกและระบบมลัติมีเดียบนเวบ็เพจ หลกัการในการออกแบบเวบ็ท่ีใชก้บัอุปกรณ์ไร้สาย
เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บทบาทและหนา้ท่ีของเวบ็มาสเตอร์ การตรวจสอบคุณภาพของเวบ็ 
กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและการจดัการเวบ็ 

Page design; designing web structure and navigation; designing file; folder and organizing 
web information; web server role; designing web site structure, table, frame, colors; designing web 
for wireless system such as mobile phone; webmaster role; web quality examination; case studies in 
page design and web organization 

 
976-350 ปฏิบติัการการบริหารระบบฐานขอ้มูล 

Database Systems Administration Laboratory 
1(0–3-0) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 977-250 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
การสร้างและการเตรียมการจดัการเก่ียวกบัฐานขอ้มูล การจดัการการจดัเก็บขอ้มูล การยา้ย

และน าเขา้ฐานขอ้มูลในระบบเดียวกนัและในต่างระบบกนั วธีิการส ารองและเรียกคืนขอ้มูล การ
ออกแบบการจดัเก็บฐานขอ้มูลเพื่อความรวดเร็วในการเรียกใช ้

Database creation and preparation; data storage management; exporting and importing for 
homogenous and heterogenous database; data back-up and retrieval; database design for fast data 
access 
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976-351 ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง 
Advanced Database Systems 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-250 
องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์การติดตั้ งและปรับระบบจดัการ

ฐานขอ้มูล การจดัการระบบฐานขอ้มูลแบบผูใ้ชห้ลายคน ความเป็นเอกภาพและความปลอดภยัของ
ฐานขอ้มูล การคืนสภาพของฐานขอ้มูลเม่ือเกิดความเสียหาย การประยุกตใ์ชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูล
เชิงสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ เทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูล 

Relational Database Management System components,  installation and configuration of 
Database Management System;  database system management for multi-user;  database integrity 
and security; database recovery; applying relational database for web; modern database 
technologies 

 
976-353 การจดัการความรู้ 

Knowledge Management 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-250 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

หลกัการจดัการความรู้ การแทนความรู้ การวิเคราะห์ความตอ้งการความรู้ขององคก์ร การ
วเิคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบการจดัการความรู้ การน าระบบการจดัการความรู้ไปใชง้านจริง 
และการบ ารุงรักษา 

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

 
976-360 ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 

Human-Computer Interaction 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

หลกัการทางจิตวทิยาของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์และผูใ้ช ้ การประเมินส่วน
ติดต่อผูใ้ช ้วศิวกรรมการน าไปใช ้การวเิคราะห์ การออกแบบโดยยดึผูใ้ชเ้ป็นหลกั โมเดลเชิงหลกัการ 
เหตุและผลในการออกแบบซอฟตแ์วร์ การออกแบบหนา้ต่าง เมนูและค าสั่ง อินพุต เอาทพ์ุต เสียง 
และรายงาน การปรับระบบใหเ้ขา้กบัความตอ้งการแบบทัว่ไปและแบบเฉพาะ สถาปัตยกรรมของ
ส่วนติดต่อผูใ้ช ้กรณีศึกษาและโครงงาน 
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Psychological concept of the human-computer interaction; evaluation of user interface, 
usability engineering; user-oriented analysis and design; principle model; cause and effect in 
software design; window design, menu, command, input, output, sound and report; modification of 
the system to meet general and specific user requirements, interface architecture, case studies and 
projects 

 
976-392 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน 

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

หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศึกษาและฝึกงาน กระบวนการของสหกิจศึกษาและ
ฝึกงาน ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษาและฝึกงาน ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการ
สมคัรงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วธีิการเขียนจดหมายสมคัรงาน และสัมภาษณ์งาน
อาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบติังานในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอและ
การเขียนรายงาน การพฒันาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน จิตวทิยาในการท 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 e.g., presentation and 
report writing techniques, personality in working place, social psychology 

 
976-402 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronics Banking 
3(2-2-5) 

ศึกษาววิฒันาการ โครงสร้าง และเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นระบบงาน
ธนาคาร ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกรรมต่างๆ ของธนาคาร เช่น ระบบการฝากเงินและ
ถอนเงิน ระบบการโอนเงิน ระบบการจดัการเงินกู ้ ระบบการจดัการบตัรเครดิต/เดบิต การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดซ้ือขาย การน าระบบการคา้อิเล็กทรอนิกส์มาประยกุตใ์ชง้าน ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ และระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการใชง้านในธนาคาร 

Evolution, organization, and information technologies in Electronics Banking; information 
system for banking transaction, e.g., money deposit and withdrawal, money transferring, loan, 
debit-credit card, electronic point of sale and other related systems; application and integration of 
electronics trading and electronics banking 
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976-411 การเป็นผูป้ระกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 976-110 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
การฝึกเเละเตรียมความพร้อมเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อสร้างความเขา้ใจในเชิงปฏิบติัการ 

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

Training-based course for preparation of new business entrepreneurs, including business-
oriented concepts, relevant indicators and factors, business opportunity analysis, problems and 
solutions in business, business plan writing; emphasis on the planning in marketing, financial, 
human resource, and business operations; a business plan report is required from students 

 
976-430 การจดัการความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร์ 

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

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-231 
ความรู้ทัว่ไปดา้นความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร์ การคุม้ครองความมัน่คงในระดบั

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

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

 
976-431 เทคโนโลยกีารส่ือสารแบบไร้สาย 

Wireless Communication Technology 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-231 
เทคโนโลยขีองการส่ือสารไร้สายแบบต่างๆ  การรับ-ส่งสัญญาณขอ้มูลต่าง ๆ ผา่น

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

microbrowser programming for to database system 
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976-440 การพฒันาเวบ็เซอร์วสิ 
Web Services Development 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-241 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

แนวคิดและหลกัการของเวบ็เซอร์วสิ การประยกุตใ์ชเ้วบ็เซอร์วสิกบัธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาปัตยกรรมและกระบวนการท างานของเวบ็เซอร์วสิ โปรโตคอลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวบ็เซอร์วสิ 
มาตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ ประวติัความเป็นมา มาตรฐานและ
ไวยากรณ์ของ XML การแปลงและจดัรูปแบบเอกสารโดยใชภ้าษาต่างๆ เช่น XSL, XSLT เป็นตน้ 
การรับส่งขอ้ความระหวา่งคอมพิวเตอร์ การพฒันาเวบ็เซอร์วสิโดยใชเ้คร่ืองมือแบบต่างๆ การพฒันา
เวบ็เซอร์วสิแบบไลทเ์วท การรักษาความปลอดภยัของเวบ็เซอร์วสิ ตวัอยา่งของเวบ็เซอร์วสิในธุรกิจ
ประเภทต่างๆ 

Concepts and principles of web services; applying web service to electronics business; 
web services architecture and processes; web services protocols; electronic data interchange 
standards; history, standard and grammar of XML; document transformation and formatting using 
languages such as XSL, XSLT; message interchange between computers; web services 
development tools; lightweight web services development; security issues in web services; case 
studies about applying web services to business 

 
976-441 การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

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

รายวิชาบังคับเรียนก่อน:   976-231 และ  976-241  หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

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

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

 
 
 
 
 



 

 101 

976-452 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
Management Information Systems 

3(2-2-5) 

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

Principles of information management; role of information in organization; information 
resource management; risk management; information system planning and controlling; logging of 
events and exceptions in computer processing; case studies; management of information in an 
organization; related technologies of information system management; ethics and impacts of 
information system on society 

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

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

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

 
977-120 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 
3(3-0-6) 

ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั และกราฟของความสัมพนัธ์ ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการ
ประยกุต ์ ปริพนัธ์และการประยกุต ์ ปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกดัเชิงขั้ว  

Relations, functions and graph of relations; limits of functions and continuity; 
differentiation and applications; integration and applications; improper integral; polar coordinates 
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977-121 คณิตศาสตร์ 2 
Mathematics II 

3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-120  
อนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลงั เรขาคณิตวเิคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังกช์นัหลายตวั

แปร การหาค่าเหมาะท่ีสุด อนุพนัธ์ยอ่ย สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดบัหน่ึงและการประยกุต ์ 
แคลคูลสัเชิงอนุพนัธ์ของเวกเตอร์ 

Series of real numbers; power series; three-dimensional analytic geometry; multiple 
variable functions; optimization techniques; partial differential equations, first order of ordinary 
differential equation and applications; differential vector calculus 

 
977-130 คอมพิวเตอร์และหลกัการโปรแกรม 

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

วิวฒันาการและยุคของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบต่างๆของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ระบบเลขจ านวนและรหัสการแทนอกัขระ การเก็บขอ้มูลและวิธีการประมวลผลดว้ย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการส่ือสารและเครือข่าย มารยาทและจริยธรรมในการใช้เครือข่าย วงจร
ตรรกะและปัญหาเชิงตรรกะ ภาษาการโปรแกรมและซอฟต์แวร์ ขั้นตอนวิธีโดยใช้ผงังานและการ
โปรแกรมเทียม การพฒันาโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง โดยเนน้การเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง 
การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในองคก์ร หนา้ท่ีของบุคคลในระบบงานคอมพิวเตอร์  

 Evolution and era of computer; computer system and component; number system, 
operation and code; computer data storing and processing; technology of communications and 
networking; ethic and morality in network communication; logic circuit and logic problem; 
computer programming language and software; flowcharts and pseudocode; structured 
programming; deployment of computer system in an organization; roles of computer person 

 
977-131 หลกัการสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

Principles of Computer Architecture 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 977-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การแทนขอ้มูลแบบต่างๆ ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ผลกระทบท่ีมีต่อการออกแบบและขีดความสามารถของระบบ   การประเมินราคาต่อขีดความสามารถ 
การออกแบบชุดค าสั่ง หน่วยประมวลผลกลาง ระบบไอโอ ล าดบัขั้นของหน่วยความจ า การท างาน
แบบสายท่อ การประมวลผลแบบขนานและแบบเวกเตอร์ สถาปัตยกรรมแบบริสก์ ตวัประมวลผล
แบบซุปเปอร์สเกลาร์ การท างานของส่วนควบคุม การควบคุมโดยใชไ้มโครโปรแกรม  
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Computer architecture; data representation; impacts of design and capacities on system 
performances; cost; instruction set and design; operation of CPU, ALU; input/output system; 
memory hierarchies; pipelining; parallel and vector processing; RISC; super-scalar processor, 
device and microprogrammed controllers 

 
977-140 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

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

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-130 และหรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
การแกปั้ญหาดว้ยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธี ผงังาน รหัสเทียม มโนทศัน์เก่ียวกบัโครงสร้าง

ขอ้มูล กาวรวดัประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี โครงสร้างขอ้มูลเชิงรายการ แบบคิว แบบเรียงซ้อนกนั 
กราฟ  รูปตน้ไม ้ การเรียกซ ้ า การเรียงล าดบั  การเรียงล าดบัแบบฮีป การคน้หา การหาเลขท่ีอยู่แบบ
แฮช การคน้หาแบบทวภิาค  และขั้นตอนวธีิแบบขนาน 

Problem solving using computers, algorithm, flowchart, pseudocode; data structure 
concepts; algorithm efficiency measurement; linked list; queue; stack; graph; tree; recursion; 
sorting; heapsort; searching; hashing; binary search; parallel algorithms 

 
977-190 อบรมเชิงปฏิบติัการ 1 

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

การอบรมเชิงปฎิบัติการทางด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆท่ี เ ก่ียวกับ                        
สาขาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ตามท่ีสาขาก าหนด 

Workshop on current technologies related to software engineering 
 

977-212 หลกัการเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
Principles of Engineering Economics 

3(3-0-6) 

หลกัการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ แนวความคิดเก่ียวกบัตน้ทุน ค่าของเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตามกาลเวลา การเส่ือมราคา การประเมินและการเลือกทางเลือกในการตดัสินใจ มูลค่าปัจจุบนั อตัรา
ผลตอบแทนภายในและอตัราผลตอบแทนภายนอก การทดแทนทรัพยสิ์น การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน การ
วเิคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน 

Principle of Economics; investment concepts; time value of money; depreciation 
adjustment; analysis of capital and operating costs of engineering alternatives; net present value; 
benefit-cost ratio; replacement and retirement of assets; break even analysis; sensitivity of change 
analysis; decision making under risk and uncertainty 
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 977-241 การวเิคราะห์และออกแบบเชิงออ็บเจกต์ 
Object-Oriented Analysis and Design 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-240 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต ์ กระบวนการยนิูฟายด ์ การโมเดลโดยใช้
ภาษา UML การก าหนดกรณีใชง้าน การออกแบบออ็บเจกตแ์ละพฤติกรรมของอ็อบเจกตจ์ากกรณีใช้
งาน การใชแ้บบแผนการออกแบบ พื้นฐานในการออกแบบซอฟตแ์วร์ การเตรียมขอ้มูลจากการ
วเิคราะห์และออกแบบใหพ้ร้อมส าหรับน าไปจดัสร้าง การจดัท าเอกสารประกอบโครงการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ การศึกษากรณีตวัอยา่ง 

Overview of the object-oriented analysis and design; unified process; Unified Modeling 
Language (UML); use case for object and behavioral designs; basic design pattern for software 
design; the analysis and design expansion for implementation; project documentation; case study 

 
977-242 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตข์ั้นสูง 

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

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-240  
เทคนิคการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตข์ั้นสูง การเขียนโปรแกรมส่วนโตต้อบกบัผูใ้ชแ้บบ

กราฟิก (GUI) การโปรแกรมแสดงผลภาพกราฟิก 2 มิติและ 3 มิติ การติดต่อกบัฐานขอ้มูล การ
ควบคุมทรานเซ็กชัน่ แบบฟอร์มและการออกรายงาน การติดต่อผา่นระบบเครือข่ายโดยใช้
โปรโตคอลแบบต่างๆ การเรียกใชง้านเมธอดขา้มเคร่ือง  

Advanced object-oriented programming techniques; GUI programming; 2D and 3D 
programming; application with database connection; transaction management; form and report; 
network connection with various protocols; socket and remote method invocation 

 
977-250 ระบบฐานขอ้มูลส าหรับวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

Database Systems for Software Engineering 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-130 และ หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

ขอ้มูล สารสนเทศ และการบริหารจดัการ หลกัการและสถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูล 
ระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  ภาษาเอสคิวแอล กระบวนการนอร์มลัไลเซชัน การออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์โดยใช ้แผนภาพอี-อาร์ การประยุกตใ์ชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ การ
เช่ือมต่อฐานขอ้มูลดว้ย ODBC, JDBC เทคนิคการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ให้อยูใ่นรูปแบบเชิง 
ออ็บเจกต ์ 
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Data, information and information management; database system concepts and 
architectures; relational database management system; Structured Query Language (SQL); 
normalization; Entity-Relationship (E-R) diagram; applying relational database; application with 
database connection e.g., Open Database Connectivity (ODBC), Java Standard Database 
Connectivity (JDBC), Object-Relational (O-R) mapping 

 
977-290 อบรมเชิงปฏิบติัการ 2 

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

การอบรมเชิงปฎิบติัการทางดา้นเทคโนโลยหีรือวทิยาการสาขาใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัสาขา
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ตามท่ีสาขาก าหนด 

Workshop on current technologies which related to software engineering 
 

977-291 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
Career Training 

320 ชัว่โมง 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ 
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการ ไม่ต ่ากวา่ 320 ชัว่โมง  
Job practicing in an ICT professional office not less than 320 hrs 
 

977-341 การพฒันาโปรแกรมประยกุตเ์อก็ซ์เอม็แอล 
XML Application Development 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-250  
หลกัการพื้นฐานของ XML องคป์ระกอบและเทคนิคบนพื้นฐานของ XML ไดแ้ก่ DTD, 

XML schema, CSS, SAX และ DOM การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็และโปรแกรมประยกุต์
บนวนิโดวส์โดยใช ้XML การประมวลผลเอกสาร XML 

Principles concept of XML; components and techniques based on XML e.g., DTD, XML 
schema, CSS, SAX and DOM; XML for web-based and window-based development; XML 
document processing 
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977-350 การคน้คืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 

3(2-2-5) 

เป้าหมายและความเป็นมาของการคน้คืนสารสนเทศ ผลกระทบของเวบ็ท่ีมีต่อการคน้คืน
สารสนเทศ  โมเดลพื้นฐานของระบบคน้คืนสารสนเทศ การท าสัญลกัษณ์ ตวัเลขดชันี และการสร้าง
เวกเตอร์สเปซ ตวัวดัการทดสอบการคน้คืนสารสนเทศ การสืบคน้จากเวบ็ ไดแ้ก่ เสิร์ชเอนจ้ิน สไปเดอร์ 
เมตา้โควร์เลอร์ ชอปป้ิงเอเจนต ์

Goals and history of information retrieval (IR), impact of the web on IR; basic IR models; 
basic tokenizing, indexing, and implementation of vector-space retrieval; experimental evaluation 
of IR; web searching e.g., search engines, spiders, metacrawlers, shopping agents 

 
977-355 คลงัขอ้มูลและการประยกุต ์

Data Warehouse and Application 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-250 
สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบของระบบคลงัขอ้มูล ระเบียบวธีิพฒันาระบบคลงัขอ้มูล 

ขั้นตอนการออกแบบคลงัขอ้มูล  การด าเนินการโครงสร้างขอ้มูลแบบลูกบาศก ์ตลาดขอ้มูล เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการออกแบบและการพฒันาคลงัขอ้มูล  การประยกุตใ์ชค้ลงัขอ้มูลกบัองคก์ร  

Data warehouse architectures and components;  data warehouse development processes; 
data warehouse design; data cube and operations; data mart; data warehouse design and 
development tools;  applying data warehouse to organization 

 
977-361 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการประยกุต ์

Computer Graphics and Applications 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

พื้นฐานการวาด จุด เส้น รูปทรงแบบ 2 มิติ การประมวลผลทางกราฟิก และการจดัการ
รูปภาพ การโปรเจคชัน่ภาพ 2 มิติ 3 มิติ และ 2.5 มิติ (ก่ึง 3 มิติ) การเขียนโปรแกรมและใชโ้ปรแกรม
ประยกุตใ์นการแสดงและประมวลผลกราฟิก 

Basic 2D drawing, dot, line, shape, form;  graphics processing and image processing; 2D, 
3D and 2.5D (semi-3D) projections; programming and application for graphic presentation and 
processing 
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977-362 การออกแบบและพฒันาเกมเบ้ืองตน้ 
Introduction to Game Design and Development 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

การออกแบบและพฒันาเกม ทฤษฎีเกม การออกแบบและพฒันาเกมคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์
เกม วฏัจกัรการพฒันาเกมเพื่อการคา้ การเรียนรู้แนวทางเบ้ืองตน้ของการออกแบบเกมเพื่อใหเ้กิด
ความคิดในทางสร้างสรรค ์ กรณีศึกษาเกมในปัจจุบนั จริยธรรมและการจดัระดบัเกม รวมทั้งเทคนิค
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการพฒันา 

Game design and development; game theories; computer game design and development; 
game software; commercial game development life cycle; basic game design as an initiative idea; 
case studies; ethics and level management of game; game development techniques  

 
977-370 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 

Software Architecture 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-130 
รูปแบบต่างๆ ของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบโดยใช้มุมมองโครงสร้างและ

มุมมองเชิงพฤติกรรม จุดแข็งและจุดด้อยของแต่ละรูปแบบ การจดัท าเอกสารสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์  การน าแบบแผนสถาปัตยกรรมและแบบแผนการออกแบบมาใช้ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ในระดบัรายละเอียด 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; case studies 

 
977-371 การก าหนดและการจดัการความตอ้งการทางซอฟตแ์วร์  

Software Requirement Specification and Management 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-130 
การจดัการและขั้นตอนในการก าหนดความตอ้งการทางซอฟต์แวร์ การเก็บข้อมูลความ

ตอ้งการ การวิเคราะห์ความตอ้งการ การเจรจาเพื่อประนีประนอมความตอ้งการ การก าหนดความ
ตอ้งการในรายละเอียด การตรวจสอบความตอ้งการ การติดตามความตอ้งการ และการจดัการความ
ตอ้งการและการเปล่ียนแปลงความตอ้งการ  เทคนิคและเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้ในการก าหนดความ
ตอ้งการและตรวจสอบความตอ้งการวา่ตรงตามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการหรือไม่ รวมถึงการจดัท าร่างขอบเขต
งานและขอ้เสนอโครงการซอฟตแ์วร์ส าหรับภาครัฐและเอกชน  
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Requirements management and development process; eliciting, analyzing, negotiating, 
specifying, testing, traceability managing requirements and requirement change; techniques and 
tools used to define and verify requirements ensuring customer satisfaction; Terms of Reference 
(TOR) and proposal preparation for the government and private sectors 

 
977-372 การพฒันาและบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ 

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

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-130 
เทคนิค และวธีิการในการแปลงขั้นตอนในการพฒันาซอฟตแ์วร์จากมุมมองการออกแบบมา

สู่มุมมองในการพฒันา รูปแบบการเขียนโคด้โปรแกรม การทดสอบหน่วยซอฟตแ์วร์ และการใชง้าน
เอกสารประกอบโปรแกรม หลกัการ วิธีการ กระบวนการ และเทคนิคในการพฒันาโปรแกรมเพื่อให้
เอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง การจดัการเวอร์ชัน่แบบกา้วหนา้และถอยกลบั หวัขอ้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ผลกระทบ การโอนยา้ยซอฟต์แวร์ การปรับโครงสร้าง
ซอฟต์แวร์ การท าวิศวกรรมแบบยอ้นกลบั ฟังก์ชันท่ีจ าเป็นส าหรับสนับสนุนและควบคุมในการ
บริหารและจดัเก็บผลผลิตจากการพฒันาซอฟตแ์วร์ตลอดช่วงชีวิตของโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์ การ
น าโปรแกรมเคร่ืองมือ CASE เพื่อการตรวจสอบและติดตามการจดัเก็บผลผลิตจากการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ 

Techniques and methods to translate a software design into an implementation language, 
coding styles, unit test and using of program documentation; concepts, methods, processes and 
techniques for software changeabiliy, forward engineering and backward engineering version 
management; related issues in process engineering and software improvement, impact analysis, 
migration, refactoring, program transformation, reverse engineering; necessary functions for 
software work product integrity control and maintenance throughout the software project life cycle; 
using CASE tools for software work product audits and traces  

 
977-373 การพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงคอมโพเนนต์ 

Component-Based Software Development 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-240  
หลกัการและเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงคอมโพเนนต ์ เคร่ืองมือและ

ภาษาเชิงคอมโพเนนต ์ วธีิการในการพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงคอมโพเนนต ์ การโมเดลระบบ การ
ออกแบบและจดัสร้างระบบ การน าองคป์ระกอบท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชง้านใหม่ การน าระบบไปติดตั้งใช้
งาน การน าคอมโพเนนตท่ี์มีอยูแ่ลว้มาใชง้านใหม่ทั้งในลกัษณะของการน าคอมโพเนนตท่ี์วางขาย 
หรือการน าคอมโพเนนตท่ี์พฒันาข้ึนเองมาใชใ้หม่  
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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 การทวนสอบและทดสอบซอฟตแ์วร์ 

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

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-130  
แนวคิดพื้นฐานและเทคนิควิธีการท่ีใชใ้นการทวนสอบและทดสอบผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ 

การทบทวนซอฟตแ์วร์ การสืบสวนซอฟตแ์วร์ การตรวจสอบซอฟตแ์วร์ การวิเคราะห์และรายงาน
ปัญหาของซอฟตแ์วร์  

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 การจดัการโครงการซอฟตแ์วร์ 

Software Project Management 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-130  
การวางแผนโครงงานซอฟตแ์วร์ การประมาณค่าใชจ่้ายซอฟตแ์วร์ การประมาณราคา

ซอฟตแ์วร์ การก าหนดตารางเวลาในการพฒันาซอฟตแ์วร์ การจดัการความเส่ียง การก าหนดความ
เส่ียง การวเิคราะห์ความเส่ียง การจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง การวางแผนการจดัการความ
เส่ียง การแกปั้ญหาความเส่ียง การเฝ้าระวงัความเส่ียง การติดตามและควบคุมโครงงานซอฟตแ์วร์ 
มาตรวดัผลของซอฟตแ์วร์ ขั้นตอนวธีิในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การแปลความหมายขอ้มูล และการ
ประเมินค่าขอ้มูล  

Software project planning; software cost estimation, software price estimation, software 
project scheduling; risk management; software risk identification, risk analysis, risk prioritization, 
risk management planning, risk resolution, risk monitoring; software project monitoring and 
control; software metrics, methods for data collection, compilation and evaluation 
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977-376 การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ 
Software Process Improvement 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-375  
คุณภาพและปัจจยัคุณภาพ การวดัคุณภาพ การประกนัคุณภาพ แบบจ าลองและมาตรฐาน

วงจรชีวิตซอฟตแ์วร์ การปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการเชิงโมเดล 
Capability Maturity Model Integration (CMMI) กระบวนการการปรับปรุง เคร่ืองมือคุณภาพ การ
ทวนสอบและทดสอบ การวเิคราะห์เชิงเหตุผล และป้องกนัขอ้บกพร่อง การบริหารการจดัเก็บผลผลิต 
แบบจ าลองการวดัคุณภาพซอฟตแ์วร์  

 Quality and quality factors; quality measurement; quality assurance; software life cycle 
model and standards; quality and process improvement; model-based process improvement, 
Capability Maturity Model Integration (CMMI); improvement processes; quality tools; verification 
and validation; causal analysis and defect prevention; configuration management; software quality 
measurement model 

 
977-377 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 

Service-Oriented Architecture 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-440   
แนวคิดและหลกัการของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ ความหมายของเซอร์วสิ การคน้พบ

เซอร์วสิ การจดัการกระบวนการทางธุรกิจ การสร้างแบบจ าลองธุรกิจ การสร้างแบบจ าลองเซอร์วสิ 
การแปลงจากเป้าหมายทางธุรกิจท่ีจ าลองเป็นแบบจ าลองธุรกิจไปสู่การออกแบบเซอร์วสิ  หลกัการ
การออกแบบและการแตกเซอร์วสิ การติดต่อประสานงานระหวา่งเซอร์วสิ ความน่าเช่ือถือและ
คุณภาพของเซอร์วสิ ความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั   

Principles and concepts of Service Oriented Architecture (SOA); meanings of services; 
service discovery; business process management; business modeling; service modeling;  
transforming business model to service model; service design and composition principles; services 
interoperation; reliability and Quality of Service (QoS); security and privacy 

 
977-390 อบรมเชิงปฏิบติัการ 3 

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

การอบรมเชิงปฎิบติัการทางดา้นเทคโนโลยหีรือวทิยาการสาขาใหม่ๆท่ีเก่ียวกบัสาขา
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ตามท่ีสาขาก าหนด 

Workshop on current technologies related to software engineering 
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977-391 โครงงานทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 
Project I 

2(0-6-0) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  90         
หน่วยกิต หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

การพฒันาโครงงานท่ีเก่ียวกบัสาขาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Software Engineering project development under the adviser supervision 

 
977-393 การฝึกงาน 

Practical Training  
320 ชัว่โมง 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-392 และนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
6 ภาคการศึกษาปกติ 

ฝึกงานทางดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรือหน่วยราชการ ไม่
ต ่ากวา่ 320 ชัว่โมง  

  Job practising in software engineering professional in industrial sector or government not 
less than 320 hrs 

 
977-432 การโปรแกรมเครือข่าย 

Network Programming 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-231  
การออกแบบและสร้างโปรแกรมใหบ้ริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับการใหบ้ริการ

แบบไคลเอน็ท/์เซิร์ฟเวอร์ และการส่ือสารผา่นพอร์ตผา่นเครือข่ายระหวา่งเคร่ืองในระดบัเดียวกนั 
Designing and coding computer program for client/server and peer-to-peer applications 

via socket 
 

977-433 การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย 
Parallel and Distributed Computing Systems 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-131 และ 976-330 
แนวคิดของระบบการประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย สถาปัตยกรรมแบบขนาน 

สถาปัตยกรรมแบบกระจาย สถาปัตยกรรมเครือข่าย สถาปัตยกรรมแบบคลสัเตอร์ ระบบแบบผสม 
รูปแบบการเขียนโปรแกรมระบบ แนวคิดการออกแบบและการวเิคราะห์ขั้นตอนวธีิแบบขนานและ
แบบกระจาย การตรวจสอบการท างานของระบบ การวดัประสิทธิภาพและความซบัซอ้นของขั้นตอน
วธีิ การจดัสรรทรัพยากรแบบขนานและแบบกระจาย กรณีศึกษา 
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Parallel and distributed computing systems concepts; parallel computing architectures; 
distributed computing architectures; network architectures; cluster architectures; hybrid systems, 
system programming models;  parallel and distributed computing systems analysis and design;  
parallel and distributed computing systems verification;  evaluation of the capacity and complexity 
of algorithm; resources management of parallel and distributed computing systems; case studies 

 
977-440 การโปรแกรมเกม 

Game Programming 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-240 
เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาส าหรับเกม ระบบกราฟิก 2 มิติ ระบบเสียงสังเคราะห์ 

การเคล่ือนไหวรูปภาพ การเล่ือนฉากดา้นขา้ง เกมแบบมุมมองบุคคลท่ีหน่ึง อลักอริทึมในการ
แสดงผลและ ประมวลผลเกม เช่นการสะทอ้น การชนกระทบ การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจค็ไทต ์ การ
จดัการสถานะฉาก เมนู ขอ้มูลของตวัละคร การใชไ้ลบราลีเกมส์เพื่อการพฒันาเกม 

Java game programming techniques; 2D graphic systems; sound synthesis system; 
animation; sliding background; First Person Shooter (FPS) game; algorithms for game display and 
game processes e.g., reflection, impaction, projectile motion; background status management, 
menu; descriptions of characters;  using game API library as the development engine  

 
977-442 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 

Computer Animation Programming 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-361 
เทคนิคและขั้นตอนวธีิทางการสร้างแอนิเมชนัดว้ยคอมพิวเตอร์ พีชคณิตเวกเตอร์ กลวิธีเชิง

ตวัเลข การเขียนโปรแกรมแอนิเมชนัแบบสองมิติและสามมิติ หลกัการการเคล่ือนไหวส าหรับ
แอนิเมชนั ประมาณรูปร่างในช่วง ขั้นตอนวธีิและแบบจ าลองเพื่อการสร้างภาพเคล่ือนไหว 

Computer animation techniques and algorithms; vector algebra; numerical methods; 2D 
and 3D animation programming; principles of animation; time break down;  algorithm and 
simulation for animation  
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977-450 เหมืองขอ้มูล 
Data Mining 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-250 
หลกัการของเหมืองขอ้มูล กระบวนการคน้พบความรู้ กระบวนการเตรียมขอ้มูล เทคนิคการ

ท าเหมืองขอ้มูล การคน้พบความรู้ดว้ยกฎความสัมพนัธ์ การจ าแนกประเภทขอ้มูล การจดักลุ่มขอ้มูล  
การประยกุตก์ารท าเหมืองขอ้มูล 

Introduction to data mining; knowledge discovery;  large data manipulating, data 
preprocessing; data mining techniques, association rule mining, classification, clustering; data 
mining applications 

 
977-462 ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองตน้ 

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

วตัถุประสงคแ์ละหลกัการของปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ ์ ความ
เขา้ใจภาษาธรรมชาติ การประมวลผลภาพ วทิยาการหุ่นยนตแ์ละระบบผูเ้ช่ียวชาญ วธีิการแทนความรู้ 
วธีิการคน้หาขั้นตอน วธีิการตรวจแกแ้ละวทิยาการศึกษาส านึก ภาษาคอมพิวเตอร์ใชส้ าหรับการ
แกปั้ญหาเก่ียวกบัปัญญาประดิษฐ ์เช่น โปรล็อก หรือ ลิสป์ 

Definitions and objectives of Artificial Intelligence (AI); fundamental problems in AI; 
natural language understanding; image processing; robotics control and expert system; knowledge 
representation; problem space and search techniques, heuristics;  cognitive sciences; typical AI 
application programming language e.g., Prolog and LISP 

 
977-471 วศิวกรรมความมัน่คงส าหรับสถาปัตยกรรมบริการ 

Security Engineering for Service-Oriented Architectures 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-377 
การจดัการความปลอดภยัส าหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ แนวคิดพื้นฐานส าหรับความ

ปลอดภยัของสถาปัตยกรรมบริการ  เทคโนโลยแีละมาตรฐานส าหรับสถาปัตยกรรมบริการ  
สถาปัตยกรรมโดเมน การวเิคราะห์ความปลอดภยั การสร้างแบบจ าลองความปลอดภยัส าหรับ
สถาปัตยกรรมบริการ การแปลงแบบจ าลองความปลอดภยัเป็นรหสัโปรแกรม นโยบายของความ
ปลอดภยัส าหรับสถาปัตยกรรมบริการขั้นสูง 

Security management and concepts of service-oriented architecture (SOA); SOA 
technology and standard; domain architecture; security analysis; SOA security modeling; 
transforming SOA security model to program code; security policy for advanced SOA 
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977-472 วธีิในวศิวกรรมซอฟตแ์วร์แบบฟอร์มอล 
Formal Methods in Software Engineering 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-371 
ระเบียบวธีิการแบบฟอร์มอล การก าหนดรายละเอียดแบบฟอร์มอล เคร่ืองหมาย Z   การ

สร้างสคีมาแคลคูลสั การพฒันาซอฟตแ์วร์โดยวธีิการแบบฟอร์มอล การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบ
เคร่งครัด ภาษาเซมิฟอร์มอล วศิวกรรมซอฟตแ์วร์แบบคลีนรูม การสร้างกรณีการทดสอบจาก
ขอ้ก าหนดทางซอฟตแ์วร์ เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชใ้นระเบียบวธีิการแบบฟอร์มอล  กรณีศึกษา 

Formal methods; formal specification; Z notation; schema calculus generic constructions; 
rigorous software development; semi-formal specification; cleanroom software engineering; test 
generation from specification; formal method tools; case studies 

 

977-490 อบรมเชิงปฏิบติัการ 4 
Workshop IV 

1 ถึง 3 หน่วยกิต 
(X–Y–Z) 

การอบรมเชิงปฎิบติัการทางดา้นเทคโนโลยหีรือวทิยาการสาขาใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัสาขา
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ตามท่ีสาขาก าหนด 

Workshop on current technologies related to software engineering 
 

977-491 โครงงานทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 
Project II 

3(0-9-0) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 977-391 
เป็นโครงงานต่อเน่ืองจากวชิา 977-391 หรือพฒันาโครงงานช้ินใหม่ท่ีมีขนาดของโครงงาน

ใหญ่ข้ึน โดยมีการพฒันาโปรแกรมตน้แบบและจดัท าเอกสารตามขั้นตอนกระบวนการวศิวกรรม
ซอฟตแ์วร์ ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Continuation the project from 977-391 or developing another larger project; developing a 
prototype software and complete the documentation regarding the software engineering process 

 

977-492 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(0-0-36) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 976-392 และนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 
ภาคการศึกษาปกติ 

ปฏิบติังานในสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรือหน่วยราชการเสมือนเป็น
พนกังานเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 18 สัปดาห์ ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผดิชอบและมีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้น 

Job training in industrial sector or government as an ICT officer not less than 18 weeks; 
under adviser supervision and student will be evaluated by mentor from the office 
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977-493 สัมมนา 
Seminar 

1(0-2-1) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ภาค
การศึกษาปกติ 

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

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

 
977-495 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 

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

หวัขอ้พิเศษ เทคโนโลยหีรือวทิยาการสาขาใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ตามท่ี
ก าหนดเป็นคราวๆ ไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 

Special topics; novel theories or technologies related to software engineering 
 

977-496 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 
Special Topics in Software Engineering II 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

หวัขอ้พิเศษ เทคโนโลยหีรือวทิยาการสาขาใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ตามท่ี
ก าหนดเป็นคราวๆ ไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 

Special topics; novel theories or technologies related to software engineering 
 

977-497 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 
Special Topics in Software Engineering III 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

หวัขอ้พิเศษ เทคโนโลยหีรือวทิยาการสาขาใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ตามท่ี
ก าหนดเป็นคราวๆ ไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 

Special topics; novel theories or technologies related to software engineering 
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988-331 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
Geographic Information Systems 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 977-250 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
บทบาทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วธีิการต่างๆส าหรับการไดข้อ้มูลเพื่อใชใ้นระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึง การแปลงขอ้มูลเป็นตวัเลขจากแผนท่ีกระดาษ ภาพถ่ายทางอากาศ และ 
ภาพถ่ายดาวเทียม การออกแบบและการใชง้านฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ี การสืบคน้และการแกไ้ข การ
วเิคราะห์เชิงพื้นท่ี การสืบคน้และการแกไ้ข การวเิคราะห์เชิงพื้นท่ี แบบจ าลองความสูงเชิงเลข และ
การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ 

Roles of GIS; various methods for capturing data to use in GIS, including digitizing from 
maps, digital photos, and satellite imagery; spatial database design and use; query and editing; 
spatial analysis; digital elevation model and 3D mapping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


