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บทนํา 
 
 ในยุคนี้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอยางมาก เปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของการดําเนินงานของ
ทุกหนวยงานและองคกร นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังเขามามีสวนอยางมากในสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินชีวิตของผูคน อุปกรณตางๆ ลวนฉลาดข้ึนและมีขีดความสามารถมากข้ึน ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหลานี้มีซอฟตแวรเปนสวนประกอบหลักอยางหนึ่ง สอดคลองกับผลการสํารวจจากสํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) ท่ีวาภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศไทยมีอัตราการเติบโต
อยางตอเนื่อง แตประเทศไทยประสบปญหาสถานการณขาดแคลนบุคลากรดานซอฟตแวรอยูตลอด เพราะมี
ความตองการพัฒนาซอฟตแวรข้ึนตามความตองการใหมๆ อยูตลอดเวลา ซอฟตแวรท่ีพัฒนาใชงานอยูแลว ก็
ตองมีการดูแลบํารุงรักษาเพ่ือแกไขปรับแตงใหสอดรับกับความตองการและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากนี้การจัดซ้ือจัดจางพัฒนาซอฟตแวรในองคกรตางๆ ก็ตองการผูมีความรูความสามารถเฉพาะทางดาน
เทคโนโลยีซอฟตแวร ดังนั้นบัณฑิตท่ีมีความรูจริงในดานซอฟตแวรและสามารถปฏิบัติงานไดจริงจะยังเปนท่ี
ตองการสูงมากอยางตอเนื่องตอไป 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ไดรับการ
พัฒนาข้ึนตาม 1) องคความรูดานวิศวกรรมซอฟตแวรท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 2) มาตรฐานองคความรูทางวิศวกรรมซอฟตแวร ฉบับปรับปรุงลาสุดในป พ.ศ. 
2557 (Software Engineering Body of Knowledge version 3.0 ป 2014) 3) ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมซอฟตแวร 4) นโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5) ขอเสนอ “10 อุตสาหกรรมเปาหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต” และ 6) 
แนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต หลักสูตรฯ ใชจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ป จัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีรายวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 8 หนวยกิต รับท้ังนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาตางชาติท่ีสามารถพูด ฟง อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยอยางดี โครงสรางหลักสูตรเปนแบบกลุม
วิชาเอก-กลุมวิชาโท ประกอบดวย 3 หมวดวิชาหลัก คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 40 หนวยกิต หมวด
วิชาเฉพาะ จํานวน 126 หนวยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 8 หนวยกิต รวมท้ังสิ้น 174 หนวยกิตระบบ
ไตรภาค สงเสริมใหมีการสอบประมวลความรูของผู เรียนในชั้นปท่ี 4 ดวยมาตรฐานการสอบท่ีเปน
มาตรฐานสากล ซ่ึงมีใชงานในหลายประเทศท่ัวโลก คือ การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information 
Technology Professional Examination: ITPE) ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาสวนใหญของหลักสูตร โดยนักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรทุกคนจะตองสอบผานในระดับ IP (Information Technology Passport 
Examination) เปนอยางนอย ท้ังนี้เพ่ือใหผูใชบัณฑิตไดมีความม่ันใจในความรูความสามารถของบัณฑิตของ
หลักสูตรฯ 

จุดเดนของหลักสูตรฯ ในการปรับปรุงครั้งนี้มีดังตอไปนี้ 1) เพ่ิมความเขมขนของรายวิชาแกนทาง
วิศวกรรมซอฟตแวรใหผูเรียนมีความรูและทักษะในกระบวนการซอฟตแวรท่ีเปนสากล เนนการทดสอบและ
ประกันคุณภาพซอฟตแวร เรียนรูเทคโนโลยีและภาษาโปรแกรมสมัยใหม 2) มีแบบการศึกษาแบบกลุม
วิชาเอก-กลุมวิชาโท ชวยนักศึกษาสามารถแสวงหาความรูในศาสตรอ่ืนเพ่ือสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะได อีก
ท้ังเปดโอกาศใหทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนเรียนเพ่ือเปนความรูเพ่ิมเติม หรือเปน
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี หรือเปนรายวิชาในหมวดวิชาโทได 3) มีรายวิชา และชุดรายวิชาท่ีสามารถ
จัดเปนมอดูล พรอมตอการจัดทําคอรสระยะสั้นหรือประกาศนียบัตรเฉพาะทางสําหรับบุคคลภายนอก 4) จัด

ข 

 



กลุมวิชาเฉพาะดาน ใหสอดคลองตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและตามความตองการของตลาดแรงงาน 
ตอบโจทยการพัฒนานวัตกรรมใหมของ 10 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย เพ่ือใหอุตสหกรรมกาวไปสู New S - 
Curve โดยแบงออกเปน 3 กลุมวิชา ประกอบดวย กลุมวิชาวิทยาศาสตรขอมูล กลุมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ซอฟตแวรข้ันสูง และกลุมวิชาการวเิคราะหเนื้อหามัลติมีเดีย 5) กําหนดใหมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ตามมาตรฐาน UKPSF และการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของ
รายวิชา เชน Project-based learning และมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 8 หนวยกิต 
6) มีการสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร รับโจทยจริงจากสถานประกอบการ ใชกระบวนการ
ซอฟตแวรท่ีเปนสากลเต็มรูปแบบ เนนการทดสอบและประกันคุณภาพ ใชเทคโนโลยีและภาษาโปรแกรมท่ี
ทันสมัย เปนกลไกในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ เพ่ือพัฒนานักศึกษาไปเปนทีมงานในกระบวนการ
ซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร 7) เพ่ิมความเขมขนในภาคปฏิบัติ
มากข้ึนโดยปรับแผนการศึกษาใหนักศึกษาชั้นปท่ี4  สามารถออกสหกิจศึกษาได 2 ภาคการศึกษา 8) หลักสูตร
สงเสริมใหมีการสอบประมวลความรู (Comprehensive Exam) ของผูเรียนในชั้นปท่ี 4 ดวยมาตรฐานการ
สอบท่ีเปนมาตรฐานสากล ซ่ึงมีใชงานในหลายประเทศท่ัวโลก คือ การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพไอที 
(Information Technology Professional Examination: ITPE) ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาสวนใหญของหลักสูตร 
โดยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรทุกคนจะตองสอบผานในระดับ IP (Information Technology 
Passport Examination) เปนอยางนอย ท้ังนี้เพ่ือใหผูใชบัณฑิตไดมีความม่ันใจในความรูความสามารถของ
บัณฑิตของหลักสูตรฯ 

เปาหมายในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ คือ เพ่ือพัฒนานักศึกษาไปเปนทีมงานใน
กระบวนการซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร มีการสรางความ
รวมมือและรับโจทยจริงจากสถานประกอบการ ใชกระบวนการซอฟตแวรท่ีเปนสากลเต็มรูปแบบ เนนการ
ทดสอบและประกันคุณภาพ และใชเทคโนโลยีและภาษาโปรแกรมท่ีทันสมัย บัณฑิตของหลักสูตรฯ สามารถ
ประกอบอาชีพตางๆ ไดท้ังในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิ วิศวกรซอฟตแวร นักเขียนโปรแกรม นัก
ประกันคุณภาพซอฟตแวร นักทดสอบซอฟตแวร นักวิเคราะหและออกแบบระบบ สถาปนิกซอฟตแวร 
ผูประกอบการดานซอฟตแวร ตลอดจนนักวิชาการ อาจารย และนักวิจัยดานวิศวกรรมซอฟตแวร เปนตน  
 สําหรับรายละเอียดของหลักสูตรฯ ในเอกสารฉบับนี้จะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร
ใหครบตามโครงสรางหลักสูตรและเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกท่ีเหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความสนใจ
ของตนเองได รวมท้ังผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน รายละเอียด
ของหลักสูตรฯ ประกอบดวย 8 หมวด ดังตอไปนี้ 1) ขอมูลท่ัวไป 2) ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) ระบบการ
จัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 4) ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 5) 
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 6) การพัฒนาคณาจารย 7) การประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8) การ
ประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
 

หมวดที ่1   ขอมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :       

25540231102367 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร 

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Software Engineering 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขา 
ภาษาไทย :   
     

ชื่อเต็ม       
ชื่อยอ        

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร) 
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวร) 

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม      
ชื่อยอ        

Bachelor of Science (Software Engineering) 
B.Sc. (Software Engineering) 

 
3.  วิชาเอก-โท  
 - 
 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 174 หนวยกิตระบบไตรภาค 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1   รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
 

5.2   ประเภทของหลักสูตร  
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 

5.3  ภาษาท่ีใช   
จัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ี
สามารถพูด ฟง อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยอยางดี 
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5.4   ระบบการเรียนการสอน 
หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย มีการแบงเปนกลุมยอย มีการวัดผลใน
ทุกสัปดาหตลอดท้ังภาคการศึกษา ท้ังนี้ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน UKPSF (UK Professional Standards Framework) มีการกําหนดโจทย
สําหรับทําแบบฝกหัดใหกับนักศึกษาทุกหัวขอ (Formative Assessment) และตรวจ
ประเมินผลงานของนักศึกษา พรอมท้ังใหความเห็น จุดแข็งและจุดออนแกนักศึกษาอยาง
ชัดเจน เพ่ือใหนักศึกษามีความรูอยางลึกซ้ึงในรายวิชานั้นๆ หรือการใชวิธีการสอนรูปแบบ
อ่ืนท่ีสงเสริมทักษะท่ีจําเปนท้ังการอาน การเขียน การนําเสนอ การคิดวิเคราะหและการ
สังเคราะห 

 
5.5   การรับเขาศึกษา   

เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่องการรับบุคคลเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตร ี

 
5.6   ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน     

มีความรวมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาของตางประเทศ ดังนี้ 
1. University Utrara Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
2. Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย 
3. Dongseo University ประเทศเกาหลี 
4. Chongqing University of Posts and Telecommunications ประเทศจีน 
5. Kogakuin University ประเทศญี่ปุน 
6. University of Science and Technology - The University of Danang ประเทศเวียดนาม 
 

5.7  การสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ  
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตรมีความรวมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาของตางประเทศ เชน  
1. University Utrara Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
2.  Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย 
3. Dongseo University ประเทศเกาหลี 
4. Chongqing University of Posts and Telecommunications ประเทศจีน 
5. Kogakuin University ประเทศญี่ปุน 
6. University of Science and Technology - The University of Danang ประเทศเวียดนาม 

 
5.8  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   

ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาเพียงสาขาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
1) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

ซอฟตแวร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2) กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 
3) คณะกรรมการประจําสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 11/2561 เม่ือ

วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 
4) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี  7/2561 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 

2561 
5) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 11 สิงหาคม 2561 

 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2553 ในปการศึกษา 2564 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

1) วิศวกรซอฟตแวร (Software Engineer)  
2) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 
3) นักประกันคุณภาพซอฟตแวร (Software Quality Assurance) 
4) นักทดสอบซอฟตแวร (Software Tester) 
5) นักวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analyst and Designer) 
6) นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Sciencetist)  
7) ผูประกอบการดานซอฟตแวร (Software Entrepreneurship) 
8) นักวิชาการ อาจารย และนักวิจัยดานวิศวกรรมซอฟตแวร (Scholar, Lecturer, and Researcher 

in Software Engineering) 
 
9. ช่ือ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 
ผลงานทางวิชาการ  

5 ป ยอนหลัง 

1. ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายอุหมาด หมัดอาดํ้า วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2532 
ค.บ. (คณิตศาสตร-วัดผลการศึกษา), วิทยาลัยครูสงขลา, 2529 

มีผลงานทางวิชาการผาน
ตามเกณฑ 

(รายละเอยีดดังภาคผนวก ค) 
2. ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางเยาวเรศ  
ศิริสถิตยกุล 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
2547 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2538 

มีผลงานทางวิชาการ 
ผานตามเกณฑ 

(รายละเอยีดดังภาคผนวก ค) 
3. ผูชวย 
ศาสตราจารย  
 

นางฐิมาพร เพชรแกว วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2543 
วท.บ. (คณิตศาสตรประยกุต), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2540 

มีผลงานทางวิชาการ 
ผานตามเกณฑ 

(รายละเอยีดดังภาคผนวก ค) 
4. อาจารย  
 
 

นางสาวพุทธิพร ธน
ธรรมเมธี 

วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2550 
สส.บ. (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 
2547 

มีผลงานทางวิชาการ 
ผานตามเกณฑ 

(รายละเอยีดดังภาคผนวก ค) 
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ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 
ผลงานทางวิชาการ  

5 ป ยอนหลัง 

5. อาจารย  
 
 

นางสาวกรัณรัตน  
ธรรมรักษ 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2556 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2549 
สส.บ. (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 
2545 

มีผลงานทางวิชาการ 
ผานตามเกณฑ 

(รายละเอยีดดังภาคผนวก ค) 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หรือเรียกวาเทคโนโลยีดิจิทัล เปนกลไกสําคัญใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การ
บริหารราชการแผนดิน รวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจางงานท่ีเพ่ิมข้ึน (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2560) 
นอกจากนี้รัฐบาลยังดําเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 เปนโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ท่ียึดหลัก 
“ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 มีการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-based Economy หรือเศรษกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เนนเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรค และภาคบริการมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ โดยมีกลุมเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย  

1) กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย 
3) กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 
4) กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต ท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี

สมองกลฝงตัว 
5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง 

การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลมีความชัดเจนข้ึน โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบใน
หลักการสําหรับขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่อง “10 อุตสาหกรรมเปาหมาย: กลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต” เพ่ือเปนมาตรการระยะยาวท่ีจะกําหนดทิศทาง “การปรับโครงสรางดานการผลิต ท้ัง
เกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ” ของประเทศใหมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแขงขัน มีการสรางงาน
คุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และยั่งยืน  ภายใตแนวคิดท่ีวา 
ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S - Curve) ใน 2 รูปแบบ ไดแก 5 อุตสาหกรรมท่ี
มีศักยภาพ (First S - Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) ท้ังนี้ 5 อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
ประกอบดวย 1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-generation Automotive) 2) อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิง
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สุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture 
and Biotechnology) 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และ 5 อุตสาหกรรม
อนาคต (New S - Curve)  ประกอบดวย 1) อุตสาหกรรมหุนยนตเพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics) 2) 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics) 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 5) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
(Medical Hub) (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายท่ี
เก่ียวของกับหลักสูตร คือ กลุม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) และรวมถึงสามารถเพ่ิมสมรรถนะ 5 
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ (First S - Curve) ท่ีมีอยูได ซ่ึงสอดคลองตามสถานการณโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเปนโครงสรางพ้ืนฐานของการดําเนินกิจกรรมหลักขององคกรตางๆ รวมถึงการ
ดําเนินชีวิตของผูคน ดวยเหตุนี้ บุคลากรผูชํานาญการดานตางๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนท่ีตองการ
อยางมากท่ัวโลก และเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมีซอฟตแวรเปนองคประกอบหลัก ดังนั้นจึงไมนาแปลก
ใจวาการขาดแคลนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวรเปนสถานการณท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย 
สืบเนื่องจากการผลิตซอฟตแวรใหมตองสรางข้ึนตามความตองการใหม และการบํารุงรักษาซอฟตแวรท่ีมีการ
ใชงานอยูแลว เพ่ือแกไขปรับแตงใหสอดรับกับความตองการและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการ
จัดหา จัดจางพัฒนาและบํารุงรักษาซอฟตแวรในองคกรตางๆ ซ่ึงการทํางานเหลานี้ตองการผูมีความสามารถ
เฉพาะทางซอฟตแวร  

ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศไทยเติบโตอยางตอเนื่อง มีผลการสํารวจจาก
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ ในป พ.ศ. 2557 พบวาการผลิตซอฟตแวรและบริการมี
มูลคา 54,980 ลานบาท โดยเติบโต 9.4% จากปกอนหนา แบงเปนซอฟตแวรสําเร็จรูป 15,031 ลานบาท 
(อัตราเติบโต 4.5%) และการบริการซอฟตแวร 39,949 ลานบาท (อัตราเติบโต 11.4%) โดยคาดการณวา
มูลคาการผลิตซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรจะเติบโตอยางตอเนื่อง 11.1% ในป พ.ศ. 2558 และ 12.8% 
ในป พ.ศ. 2559 (สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติและศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ, 2559) สถานการณตลาดแรงงานและความตองการซอฟตแวรท้ังในองคกรท่ีประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร แสดงใหเห็นวาบัณฑิตท่ีมีความรูจริงในดานวิศวกรรม
ซอฟตแวรและสามารถปฏิบัติงานไดจริงจะยังเปนท่ีตองการสูงมากอยางตอเนื่อง 
 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมหรือวัฒนธรรม 
  ในศตวรรษท่ี 21 สถานการณโลกมีความเปลี่ยนแปลงและแตกตางจากศตวรรษท่ี 20 และศตวรรษท่ี 
19 คอนขางมาก เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอยางรวดเร็ว เทคโนโลยี
สารสนเทศกลายเปนโครงสรางพ้ืนฐานของการดําเนินงานขององคกร รวมถึงการดําเนินชีวิตของมนุษย 
บุคลากรและผูชํานาญการดานตางๆ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนสวนสําคัญและมีความตองการเปน
อยางมาก รวมถึงความตองการนวัตกรรมและซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพและทันสมัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) ไดกลาวถึง
การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว ถือเปนบริบทภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศท่ี
สําคัญอยางยิ่ง การขาดนวัตกรรม การวิจัยและการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศลดลง ในป พ.ศ. 2557 องคกร IMD World Competitiveness Survey ไดมีการ
จัดอันดับความพรอมดานเทคโนโลยี พบวาประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 44 จาก 61 ประเทศ ซ่ึงลดลงจากอันดับ
ท่ี 37 ในป พ.ศ. 2551 ในขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอ
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การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม จากการสํารวจในป พ.ศ. 2556 พบวาบุคลากรดานการ
วิจัยและพัฒนามีจํานวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ีระดับ 
20-30 คนตอประชากร 10,000 คน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556) 
ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 กําหนด 6 ยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาประเทศ ซ่ึง
ไดแก  

1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการแขงขันและพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศมี 2 ยุทธศาสตร 
คือ ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จากตนทุนในการผลิตซอฟตแวรท่ีสูงข้ึนและงานพัฒนาซอฟตแวรท่ีซับซอน
มากข้ึน เปนสวนสําคัญท่ีสงผลตอความตองการในการผลิตบุคลากรของประเทศใหมีความรูความสามารถใน
ดานการพัฒนาซอฟตแวร ซ่ึงตองมีความสามารถในการประยุกตทฤษฎี แนวคิด รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน
การผลิตซอฟตแวรท่ีตรงกับความตองการของงาน งบประมาณและเวลาท่ีจํากัด นอกจากจะมีความตองการ
การผลิตซอฟตแวรใหม ซอฟตแวรท่ีใชงานในปจจุบันก็จําเปนตองมีการบํารุงรักษาเพ่ือแกไขปรับแตงใหสอดรับ
กับความตองการและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการทํางานเหลานี้ตองการผูมีความสามารถเฉพาะดาน
วิศวกรรมซอฟตแวร ดังนั้นสถานการณขาดแคลนบุคลากรดานวิศวกรรมซอฟตแวรจึงเปนสถานการณสําคัญท่ี
ประเทศไทยยังคงประสบอยู 

 
12. ผลกระทบจากขอ 11. ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
         จากสถานการณภายนอกท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาหลักสูตร ไดแก 1) นโยบายรัฐบาลเก่ียวกับ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และประเทศไทย 4.0 ท่ีมีหนึ่งในกลุมเศรษฐกิจท่ีเนนคือ กลุมดิจิทัล เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต ท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐ และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว 2) ยุทธศาสตร
หลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 คือ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน และยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และ 3) ความตองการซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพ
และทันสมัย เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ประกอบกับตนทุนในการผลิตซอฟตแวรท่ี
สูงข้ึน และงานท่ีซับซอนมากข้ึนจึงสงผลตอความตองการท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในการผลิตบุคลากรของประเทศท่ีมี
ความรูความสามารถเชิงวิชาการในดานกระบวนการสรางซอฟตแวร ซ่ึงมีความสามารถในการประยุกตทฤษฎี 
แนวคิด รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการผลิตซอฟตแวรท่ีตรงกับความตองการของงาน งบประมาณและเวลา
ท่ีจํากัด โดยเฉพาะในสถานการณท่ีประเทศยังตองพ่ึงพาซอฟตแวรท่ีนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงนโยบายสําคัญ
และความตองการเหลานี้สอดคลองกับการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ซอฟตแวร ของสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตรได พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร และ
เปดการเรียนการสอนมาตั้งแตปการศึกษา 2555 เพ่ือตอบสนองความตองการบุคลากรท่ีมีความรูในศาสตรของ
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วิศวกรรมซอฟตแวรท่ีมีความสามารถในการผลิตซอฟตแวรเพ่ือสนับสนุนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางเหมาะสม จากนั้นในป 2559 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
และเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2560 อยางไรก็ตามในชวงเวลา 2 ป ท่ีผานมามีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และนโยบายภาครัฐ ทําใหหลักสูตรมีความจําเปนท่ีจะตอง
ปรับตัวใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้นในป 2561 จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง
เพ่ือเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562 

ผลการประเมินหลักสูตรฯ ฉบับป 2560 พบวา โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตรมีองคความรู
ดานวิศวกรรมซอฟตแวรสอดคลองตามท่ีระบุไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2552 ท่ีไดกําหนดข้ึนเพ่ือรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ซ่ึง
ยังใชอยูจนถึงปจจุบัน โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตรยังมีองคความรูครบถวนตามองคความรูของ
วิศวกรรมซอฟตแวร ฉบับปรับปรุงลาสุดในป พ.ศ. 2557 (Software Engineering Body of Knowledge 
version 3.0 ป 2014) (The IEEE Computer Society, 2014) และจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญซ่ึงให
ความเห็นวา “หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรมีเนื้อหาสอดคลองกับความตองการในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร
มากท่ีสุด เนื่องจากการรูกระบวนการซอฟตแวรมีความสําคัญมากและสําคัญกวาการมีความสามารถดานการ
เขียนโปรแกรมเพียงอยางเดียว” และ “ปจจุบันเปนยุคท่ีอุตสาหกรรมดิจิทัลเปนกลไกหลักในการยกระดับ
อุตสาหกรรมหลักของประเทศไปสู New S - Curve ดังนั้นหลักสูตรควรมีเนื้อหารายวิชาท่ีรองรับการพัฒนา
บุคคลากรท่ีมีความสามารถในการผลิตนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการอุตสาหกรรมหลักดังกลาว อยางไร
ก็ดี ผูใชบัณฑิตมีความคาดหวังสูงในดานทักษะวิชาชีพของบัณฑิต ประกอบกับเทคโนโลยีซอฟตแวร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นักศึกษาจําเปนตองมีทักษะท่ีเปนท่ีตองการและหลากหลายมากข้ึน จึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหมีเนื้อหาสาระท่ีทันสมัย เพ่ิมความสามารถของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติการจริงมากข้ึน สามารถผลิตบัณฑิตไดตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวรใหมากท่ีสุด  

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ (1) พัฒนาหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนานักศึกษาให
มีความสามารถเสมือนวิศวกร นั่นคือ สามารถออกแบบซอฟตแวรโดยคํานึงถึงสถาปตยกรรมท่ีเหมาะสม 
คํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบ และสามารถควบคุมและตรวจสอบการพัฒนาซอฟตแวรไดท้ัง
ระบบ (2) สรางจุดเนนของหลักสูตร และดําเนินการตามจุดเนนโดยการสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรเพ่ือรับโจทยจากสถานประกอบการมาใชในรายวิชาโครงงานท่ีพัฒนาซอฟตแวรดานท่ีตรงกับจุดเนน 
(3) ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหทันสมัยและกาวทันเทคโนโลยีในการพัฒนาซอฟตแวรท่ีเปลี่ยนแปลง เปนหนึ่งใน
กลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู New S - Curve (4) มีกิจกรรมหรือรายวิชาท่ีพัฒนานักศึกษาท้ังทางดาน
วิชาการและดาน Soft skills (5) มีการจดัการเรียนการสอนใน 4 ชั้นป โดยจัดใหมีลําดับการเรียนรู ดังนี้  
o ชั้นปท่ี 1 พัฒนาโปรแกรมท่ีทําคนเดียว เพ่ือมีประสบการณในการสรางซอฟตแวรขนาดเล็กได เพ่ือ

สรางแรงบันดาลใจในการเรียน 
o ชั้นปท่ี 2 ใหทํางานเปนคู สรางซอฟตแวรท่ีมีขนาดใหญข้ึน และเริ่มเนนการออกแบบและการประกัน

คุณภาพ 
o ชั้นปท่ี 3 ใหทํางานเปนทีม สรางซอฟตแวรขนาดใหญท่ีครอบคลุมฟงกชันงานของธุรกิจท่ีนํามาเปน

กรณีศึกษา โดยนํากระบวนการซอฟตแวรมาใชและเนนเรื่องการประกันคุณภาพมากข้ึน 
o ชั้นปท่ี 4 ใหทํางานเปนทีม รับโจทยจริงจากสถานประกอบการมาทําโครงงาน และใชกระบวนการ

ซอฟตแวรเต็มรูปแบบ  
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นอกจากนี้ จากผลการประเมินพบวาอาจารยในหลักสูตรมีความรูความเชี่ยวชาญดานอ่ืนๆ อีกหลาย
ดานนอกเหนือจากดานวิศวกรรมซอฟตแวรจึงควรจัดใหมีการนําความรูไปใชประโยชนดานอ่ืนๆ ใหเต็ม
ประสิทธิภาพ เชน เปดเปนแขนงวิชา หรือกลุมวิชาท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน และตามความรูความ
เชี่ยวชาญของอาจารย 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบในกํากับของรัฐในภาคใต มุงผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพสอดคลองกับความตองการทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาองคความรูใหมเพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแขงขันในระดับนานาชาติ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร ดําเนินการสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 1) ดานการผลิตบัณฑิต  
      1.1) ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความอุตสาหะสูงาน สอดคลองกับอัตลักษณ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย   
       1.2) ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในระดับสากล  มีความรูทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หลักสูตรฯ สามารถชวยสงเสริมและผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการพัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได แกปญหาการขาดแคลนของบุคลากรท่ีมี
คุณภาพทางดานเทคโนโลยีซอฟตแวรของประเทศ อันจะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศตอไป 
  2) การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตรสงเสริมใหเกิดความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร ทําการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู
และความเชี่ยวชาญในกระบวนการซอฟตแวร เพ่ือชวยแกปญหาใหกับภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร สอดคลอง
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  โดยบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
สูการจัดการเรียนการสอน 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในสํานักวิชา/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยสํานักวิชา/สาขา/หลักสูตรอ่ืน 
  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 15 รายวิชา 

GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 

GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย 4(2-4-6) 

GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 

GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

GEN61-122 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 

GEN61-123 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 

GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ           4(4-0-8) 

GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

GEN61-129 ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
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GEN61-141 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 4(3-2-7) 

GEN61-151 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 4(2-4-6) 

GEN61-152 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 4(2-4-6) 

GEN61-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ 4(2-4-6) 

GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4(2-4-6)* 
 
 

  2) หมวดวิชาดานคณิตศาสตรและสถิติ กลุมวิชาพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายวิชา 

   MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 0(0-0-4) 
   MAT61-111 สถิติประยุกต 4(4-0-8) 

 
  3) หมวดวิชาแกน สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร จํานวน 2 รายวิชา 
   หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม จํานวน 1 รายวิชา 

   MAG62-101 การออกแบบกราฟกเพ่ือการนําเสนอ                 2(0-4-2) 
    
   หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จํานวน 1 รายวิชา 

   ITD62-111 การจัดการงานเอกสารและการประมวลผลขอมูล 2(0-4-2) 
 
 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสํานักวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร จัดใหมีรายวิชาและชุดรายวิชาท่ีนักศึกษาทุก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนเรียนเพ่ือเปนความรูเพ่ิมเติม หรือเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
เสรี หรือหมวดวิชาโทได ประกอบดวย 

 
13.2.1 รายวิชาสําหรับหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 2 รายวิชา 
   SWE62-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 2(1-2-3) 
   SWE62-121 กฏหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(1-0-2) 

  
13.2.2 รายวิชาสําหรับหมวดวิชาโท จํานวน 15 รายวิชา 

ชุดรายวิชาวิทยาศาสตรขอมูล 

SWE62-325 สถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 3(2-2-5) 

SWE62-381 การประมวลภาพลักษณ 3(3-0-6) 

SWE62-384 การจัดเก็บและคนคืนเนื้อหาดิจิทัล  3(2-2-5) 
SWE62-385 การสรางภาพขอมูล 3(2-2-5) 

SWE62-386 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 
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SWE62-387 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

SWE62-388 การพัฒนาขอมูลขนาดใหญ 3(2-2-5) 

 
ชุดรายวิชากระบวนการทางวิศวกรรมซอฟตแวร 

SWE62-231 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2(2-0-4) 

SWE62-233 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 

SWE62-241 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 2(2-0-4) 

SWE62-271 วิศวกรรมซอฟตแวรเบื้องตน 3(3-0-6) 

SWE62-364 กระบวนการซอฟตแวรและการปรับปรุงกระบวนการ 2(2-0-4) 

SWE62-373 การจัดการโครงการซอฟตแวร 3(3-0-6) 

SWE62-351 การทดสอบซอฟตแวร 3(2-2-5) 

SWE62-352 มาตรวัดและการประกันคุณภาพซอฟตแวร 2(2-0-4) 

     
13.3 การบริหารจัดการ 

1) ประธานหลักสูตรรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ี กําหนดนโยบาย วางแผน 
กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานของหลักสูตร  

2) กําหนดผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารยผูสอนและ
นักศึกษา ในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ดําเนินการ 

3) อาจารยในหลักสูตร ทําหนาท่ีดูแลและดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให
เปนไปตามขอกําหนดหลักสูตร 

4) ในกลุมรายวิชาศึกษาท่ัวไป มีการประสานงานกับสํานักวิชาท่ีเก่ียวของ เพ่ือสอนในรายวิชาท่ี
หลักสูตรไมไดจัดสอนเอง 
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หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา ความสําคัญ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนตามองคความรูดาน
วิศวกรรมซอฟตแวร เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรูความสามารถในการนําหลักวิศวกรรม
ซอฟตแวรไปใชในการพัฒนาซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล และตรงกับความตองการ ภายใต
งบประมาณและระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
 1.2 จุดเดนของหลักสูตร 

จุดเดนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร ในการปรับปรุงครั้งนี้มีดังตอไปนี้  
1) เพ่ิมความเขมขนของรายวิชาแกนทางวิศวกรรมซอฟตแวรใหผูเรียนมีความรูและทักษะใน

กระบวนการซอฟตแวรท่ีเปนสากล เนนการทดสอบและประกันคุณภาพซอฟตแวร เรียนรู
เทคโนโลยีและภาษาโปรแกรมสมัยใหม  

2) มีแบบการศึกษาแบบกลุมวิชาเอก-กลุมวิชาโท ชวยใหนักศึกษาสามารถแสวงหาความรูใน
ศาสตร อ่ืนเ พ่ือสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะได  อีกท้ังเปดโอกาศให ทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนเรียนเพ่ือเปนความรูเพ่ิมเติม หรือเปนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือกเสรี หรือเปนรายวิชาในหมวดวิชาโทได 

3) มีรายวิชาและชุดรายวิชาท่ีสามารถจัดเปนมอดูล พรอมตอการจัดทําคอรสระยะสั้นหรือ
ประกาศนียบัตรเฉพาะทางสําหรับบุคคลภายนอก 

4) จัดกลุมวิชาเฉพาะดาน ใหสอดคลองตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน ตอบโจทยการพัฒนานวัตกรรมใหมของ 10 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 
เพ่ือใหอุตสหกรรมกาวไปสู New S - Curve โดยแบงออกเปน 3 กลุมวิชา ประกอบดวย กลุม
วิชาวิทยาศาสตรขอมูล กลุมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟตแวรข้ันสูง และกลุมวิชาการ
วิเคราะหเนื้อหามัลติมีเดีย 

5) กําหนดใหมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐาน UKPSF และการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของรายวิชา เชน Project-based 
learning และมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 8 หนวยกิต 

6) มีการสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร รับโจทยจริงจากสถานประกอบการ 
ใชกระบวนการซอฟตแวรท่ีเปนสากลเต็มรูปแบบ เนนการทดสอบและประกันคุณภาพ ใช
เทคโนโลยีและภาษาโปรแกรมท่ีทันสมัย เปนกลไกในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาไปเปนทีมงานในกระบวนการซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร  

7) เพ่ิมความเขมขนในภาคปฏิบัติมากข้ึนโดยปรับแผนการศึกษาใหนักศึกษาชั้นปท่ี4  สามารถ
ออกสหกิจศึกษาได 2 ภาคการศึกษา  

8) หลักสูตรสงเสริมใหมีการสอบประมวลความรู (Comprehensive Exam) ของผูเรียนในชั้นป
ท่ี 4 ดวยมาตรฐานการสอบท่ีเปนมาตรฐานสากล ซ่ึงมีใชงานในหลายประเทศท่ัวโลก คือ การ
สอบวัดมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: 
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ITPE) ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาสวนใหญของหลักสูตร โดยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร
ทุกคนจะตองสอบผานในระดับ IP (Information Technology Passport Examination) 
เปนอยางนอย ท้ังนี้เพ่ือใหผูใชบัณฑิตไดมีความม่ันใจในความรูความสามารถของบัณฑิตของ
หลักสูตรฯ 

 
  1.3 วัตถุประสงค  

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในการประยุกตทฤษฎีดานวิศวกรรมซอฟตแวรเพ่ือการ
พัฒนาซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล  

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถเสมือนวิศวกรท่ีสามารถออกแบบซอฟตแวรโดยคํานึงถึง
สถาปตยกรรมท่ีเหมาะสม การรักษาความปลอดภัยของระบบ และสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบการพัฒนาซอฟตแวรไดท้ังระบบ 

3) เพ่ือตอบสนองความตองการบุคลากรดานวิศวกรรมซอฟตแวร รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

4) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูอยางเพียงพอตอการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
5) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
1. จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรให

มีมาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ. 
กําหนด 

1) พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก 
มคอ.1 และหลักสูตรในระดับสากล  

2) ติ ดตามประเมินหลักสูตรอย า ง
สม่ําเสมอ 

1) เอกสาร มคอ.2 
2) เอกสาร มคอ.7 
3) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

หลักสูตร 
4) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. จัดการเรียนการสอนใหทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดทั้งภาคอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจ รวมไปถึงปญหา
สังคม และความกาวหนาของ
เทคโนโลย ี

 

1) ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม   

2) นําเทคโนโลยีใหมที่เก่ียวของมาใชใน
การเรียนการสอน ปรับปรุงหองเรียน
เปน  Smart Classroom เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพของหลักสูตร 

3) สรางความรวมมือกับภาคอุตสาห 
กรรมซอฟตแวร 

4) รับโจทยจากสถานประกอบการมา
ใหนักศึกษาทําโครงงาน 

5) ติดตามความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการสหกิจศึกษา และผูใช
บัณฑิตหรือนายจางอยางสม่ําเสมอ 

6) เ ชิญวิ ทยากร /ผู เ ชี่ ย วช าญจาก
ภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวรมา
ถายทอดความรู 

1) เอกสาร มคอ.3 มคอ. 4 มคอ.5 
และ มคอ.6 

2) รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนตอความรูและ
ความทันสมัยของหลักสูตร 

3) บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ท า ง วิ ช า ก า ร  (MOU) กั บ
ภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
หรือความรวมมือในรูปแบบ
อ่ืนๆ  

4) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของสถานประกอบกา 
รสหกิจศึกษา และผูใชบัณฑิต
หรือนายจาง 

5) จํานวนรายวิชา/หรือจํานวน
กิจกรรมที่เชิญวิทยากร/ผูเชี่ยว 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
7) จัดกระบวนการเรียนการสอนตาม

กรอบมาตรฐาน UKPSF 
ชาญจากภาคอุตสาหกรรมมามี
สวนรวม 

3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ 

1) สนับสนุนอาจารยใหมของหลักสูตร
เขาอบรมเก่ียวกับหลักสูตรการสอน
รู ป แ บ บ ต า ง ๆ  แ ล ะ ก า ร วั ด ผ ล
ประเมินผล ทั้ งนี้ เพื่อใหมีความรู
ความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ ผู ส อน
จะตองสามารถวัดและประเมินผลได
เปนอยางดี 

2) สนับสนุนคณาจารยของหลักสูตรเขา
อบรมเ ก่ียวกับเทคโนโลยี ใหมที่
เ ก่ี ย วข อ ง ในกระบวนการผลิ ต
ซอฟตแวร 

3) สนับสนุนใหมีการบริการวิชาการแก
อ ง ค ก ร ภ า ย น อ ก ภ า ย ใ ต ศู น ย
วิศวกรรมซอฟตแวรวลัยลักษณ 

4) สงเสริมใหมีการนําความรูทั้งจาก
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และงานวิจัย
ไปใชจ ริงเพื่อทําประโยชนใหแก
ชุมชน/องคกร 

5) จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
ภายใตศูนยวิศวกรรมซอฟตแวรวลัย
ลักษณ 

6) พัฒนาบุคคลากรใหมีสมรรถะใหม
ตรงตามสมรรถนะเปาหมาย 

1) รอยละของอาจารยใหมที่ได
เขาอบรมเก่ียวกับการสอน 
การวัดและประเมินผล 

2) รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ อยางนอยปการศึกษา
ละ 1 คร้ัง 

3) เอกสารการนําความรูที่ไดจาก
การอบรมมาปรับใช ในการ
เรียนการสอน (เชน จาก มคอ. 
3) 

4) ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร 

5) รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการวิชาการ 

6) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัด
ภ า ย ใ ต ศู น ย วิ ศ ว ก ร ร ม
ซอฟตแวรวลัยลักษณ  

7) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอชุมชน/องคกร 

8) จํานวนงานวิจัย หรือรายวิชา 
หรือหลักสูตรที่ เ กิดจากการ
พัฒนาสมรรถนะใหม 

4. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

1) สงเสริมใหอาจารยจัดกระบวนการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น เ ชิ ง รุ ก  (Active 
Learning) 

2) จัดอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี สงเสริมการใช
ระบบสารสนเทศเพื่อคนควาขอมูล
และเรียนรูดวยตนเอง 

3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดสงเขา 
ประกวดแขงขัน เพื่อพัฒนาทักษะ
ดานการเรียนรูและนวัตกรรม  

1) จํ านวนรายวิ ชาที่ มี กา รจั ด
กระบวนการเรียนการสอนเชิง
รุก 

2) จํานวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3) รอยละของจํานวนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่บรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
4) จัดใหมีการอบรมทักษะสนับสนุน

วิศวกรซอฟตแวรมืออาชีพ สงเสริม
ใหผูเรียนมีทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

5. การพัฒนาความพรอมของ
ผูเรียนกอนทํางานจริง 

1) สรางความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร เพื่อ
เปนกลไกในการพฒันานักศึกษาให
ไดประสบการณจริงในการทํางาน
ระหวางเรียน 

2) รับโจทยจากสถานประกอบการมา
ใหนักศึกษาทําโครงงาน  

3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 

4) จัดอบรมและสนับสนุนนักศึกษาเพื่อ
เขาสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ เชน 
ITPE, CPRE และ TOEIC เปนตน 

5) สนับสนุนใหนักศึกษาสงผลงานเขา
แขงขันในเวทีการประกวดตาง และ
มีการบูรณาการการแขงขันเขากับ
วิชาโครงงาน 

1) บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวชิาการ (MOU) กับ
ภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
หรือความรวมมือในรูปแบบ
อ่ืนๆ 

2) รอยละของนักศึกษาที่ไดรับ
โจทยจริงจากสถาน
ประกอบการมาทาํโครงงาน 

3) จํานวนหลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่จัดใหนักศึกษา 

4) รอยละของนักศึกษาที่ไดเขา
อบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดให 

5) รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 4 
ที่สอบผานการวัดมาตรฐาน
วิชาชีพ 

6) ร อ ยล ะขอ งนั ก ศึ กษ าที่ ทํ า
โครงงานและมีผลงานที่ เขา
ประกวด 
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1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการศึกษา 
 1) ใชระบบไตรภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงเปน 3 ภาคการศึกษา และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลา 
       ศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห  
 2) เปนระบบการศึกษาท่ีตองจัดใหมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามกระบวนการสหกิจศึกษา 
             หรือเทียบเทาตามท่ีหลักสูตรกําหนดอยางนอย 1 ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร ท้ังนี้ เปนไปตาม 
             ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

 
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

    ไมมี 
 

  1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 หนวยกิต (Credits) หมายถึง หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบได

กับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 4 หนวยกิตระบบทวิภาค  
การกําหนดหนวยกิตแตละรายวิชาในระบบไตรภาคมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

1) รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 12 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบไตรภาค 

2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 24 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 
1 หนวยกิตระบบไตรภาค 

3) การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิตระบบไตรภาค  

4) การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม
นอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบไตรภาค 

5) กลุมวิชาประสบการณภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ท่ีใชเวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาม
เวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาไมต่ํากวา 16 สัปดาห อยางตอเนื่อง คิดเปน
ปริมาณการศึกษาใหมีคาเทากับ 9 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาคิดเปน 1 
หนวยกิตระบบไตรภาค และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเปน 8 หนวยกิตระบบไตรภาค 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

เปนหลักสูตรเรียนเต็มเวลา (ภาคปกติ) ระยะเวลาการศึกษา 4 ปการศึกษา (12 ภาคการศึกษา)  ใช
เวลาศึกษาไมต่ํากวา 9 ภาคการศึกษา และอยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจกิายน – กุมภาพันธ 
ภาคการศึกษาท่ี 3 เดือนมีนาคม – มิถุนายน  
 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
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 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
 1) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเทา 
 2) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
 ปญหาของนักศึกษาซ่ึงเลือกเรยีนในสาขาท่ีไมตรงกับความรูความสามารถ ปญหาการปรับตัวจากการ

เรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนการเรียนในระดับอุดมศึกษาท่ีมีรูปแบบแตกตางจากเดิม ระบบการศึกษาท่ี
เปลี่ยนจากการเรียน 2 ภาคการศึกษาเปน 3 ภาคการศึกษา  โดยท่ีนักศึกษาจะมีสังคมท่ีกวางข้ึน ตอง
รับผิดชอบตนเองมากข้ึน รวมท้ังมีกิจกรรมท้ังการเรียนในหองและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนักศึกษาตอง
สามารถบริหารเวลาใหเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานทักษะการใชภาษาอังกฤษท้ังการเรียนในหองเรียน
การศึกษาจากตําราเรียนภาษาอังกฤษและการศึกษาจากเว็บไซตภาษาอังกฤษ และปญหาทางดานการคิด
วิเคราะหและการคิดอยางเปนระบบ ซ่ึงจะสงผลตอการเรียนและพัฒนาการดานการพัฒนาซอฟตแวร 

 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1) กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกปญหาของนักศึกษาซ่ึงเลือกเรียนในสาขาท่ีไมตรงกับความรู
ความสามารถ โดยทางหลักสูตรจะทําการประชาสัมพันธ และอธิบายใหนักศึกษาทราบตั้งแต
กระบวนการรับเขา เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงอาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

2) กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหานักศึกษาดานการปรับตัว โดยทางหลักสูตรจัดใหมีการ
ดูแลอยางใกลชิดโดยอาจารยท่ีปรึกษา และนักศึกษารุนพ่ี 

3) กลยุทธในการแกไขปญหาดานทักษะทางภาษาอังกฤษ ทางหลักสูตรจัดใหมีโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาเพ่ิมเติม  

4) กลยุทธในการแกไขปญหาทางดานการคิดวิเคราะหและการคิดอยางเปนระบบ ทางหลักสูตรจัด
กิจกรรมปรับพ้ืนฐานในรายวิชา การแกปญหาดวยข้ันตอนวิธี และสถิติประยุกต และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตางๆ รวมถึงจัดใหมีรายวิชาทักษะสนับสนุนวิศวกรซอฟตแวรมืออาชีพเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ใหกับนักศึกษา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ระดับช้ันป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 2                   - 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 

ชั้นปท่ี 4 - - - 30 30 

รวมจํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาเม่ือส้ินปการศึกษา - - - 30 30 
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 2.6 งบประมาณตามแผน   
    งบประมาณรายรับรายจาย 
ประมาณการ ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

รายรับ           

1. คาธรรมเนียมการศึกษา 

1,296,000 2,592,000 3,888,000 5,184,000 5,184,000 (ปละ 43,200 บาทตอคน) 

2.งบประมาณจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย (ใชสอย ตอบแทน 
วัสดุ และครุภัณฑ) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
3. งบประมาณจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย (เงินเดือน) 

6,099,282 6,465,239 6,853,154 7,264,343 7,700,204 

รวมรายรับ 7,595,282 9,257,239 10,941,154 12,648,343 13,084,204 
รายจาย           

1. คาใชจายบุคลากร (อาจารย
และนักวิชาการ) 

6,099,282 6,465,239 6,853,154 7,264,343 7,700,204 

2. คาตอบแทนวิทยากร อาจารย
พิเศษ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3. คาใชจายดําเนินงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวมรายจาย 6,399,282 6,765,239 7,153,154 7,564,343 8,000,204 
จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 213,309 112,754 79,479 63,036 66,668 
หมายเหตุ คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 14,400 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 22 มิถุนายน 2561) 
 

2.7 ระบบการศึกษา   
 แบบชั้นเรยีน 
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอรเนต็ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1  จํานวนหนวยกิต หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   174 หนวยกิต       
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  40  หนวยกิต 
1) กลุมวิชาภาษา      20  หนวยกิต 
  1.1 วิชาภาษาไทย 
  1.2 วิชาภาษาอังกฤษ 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               8  หนวยกิต 
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร               8  หนวยกิต 
4) กลุมวิชาบูรณาการ                   4  หนวยกิต 
5) กลุมวิชาสารสนเทศ         4*  หนวยกิต 

   หมายเหตุ * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 
 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรเปดสอนวิชาเฉพาะสําหรับสาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟตแวร แบบกลุมวิชาเอก-กลุมวิชาโท ดังนี้ 
   หมวดวิชาเฉพาะ   126 หนวยกิต 
    1) กลุมวิชาแกน     15  หนวยกิต 
    2) กลุมวิชาเฉพาะดาน        
              2.1) กลุมวิชาเอก      74  หนวยกิต 
              2.2) กลุมวิชาโท               20  หนวยกิต 
    3) กลุมวิชาสหกิจศึกษา      17  หนวยกิต  
 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    8  หนวยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    40  หนวยกิต 

  1) กลุมวิชาภาษา          20  หนวยกิต  
GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 

GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย 4(2-4-6) 

GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 

GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

GEN61-122 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 

GEN61-123 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 

GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ           4(4-0-8) 
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GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

3(3-0-6) 

GEN61-129 ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

หมายเหตุ  *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

เงื่อนไขการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมภาษาไทย ดังน้ี 

  นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยตองสอบผาน GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN61-113 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารรวมสมัย ได  

  เงื่อนไขการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมภาษาอังกฤษ ดังน้ี  

   1. นักศึกษาไทยที่ไมใชหลักสูตรนานาชาติตองสอบผาน GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได  

   2. นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) มากกวาหรือเทากับ 530, 

IELTS มากกวาหรือเทากับ 6 หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเทาดังแสดงในตาราง ใหยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปทั้งสามรายวิชา

ดังนี้   

2.1 GEN61-121E ทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษ   

2.2 GEN61-122E การฟงและการพูดเชิงวิชาการ   

2.3 GEN61-123E การอานและการเขียนเชิงวิชาการ  

โดยใหเลือกเรียนรายวิชาทดแทน เพือ่ใหมีจํานวนหนวยกิตครบตามที่กาํหนดในหลักสูตร 

   3. นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) 513 - 529 คะแนน , IELTS เทากับ 

5.5 หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเทาดังแสดงในตาราง ใหสามารถยกเวนไมตองเรียนรายวิชาดังกลาวขางตนไดสองรายวิชา  โดยสามารถเลือก

เรียนไดหนึ่งรายวิชาจากสามรายวิชาขางตนและใหเลือกเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาที่ยกเวน เพื่อใหมีจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดใน

หลักสูตร 

   4. นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหวาง 508-510 คะแนน , 

IELTS เทากับ 5 หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเทาดังแสดงในตาราง ใหสามารถยกเวนไมตองเรียนรายวิชาดังกลาวขางตนไดหน่ึงรายวิชา  โดย

สามารถเลือกเรียนไดสองรายวิชาจากสามรายวิชาขางตนและใหเลือกเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาที่ยกเวนเพื่อใหมีจาํนวนหนวยกิตครบตามที่

กําหนด 

ในหลักสูตร 

   5. นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรที่มีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหวาง 437-507 คะแนน , 

IELTS เทากับ 4 – 4.5 หรือแบบทดสอบอื่นๆที่เทียบเทาดังแสดงในตาราง นักศึกษาจะตองลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปทั้งสามรายวิชาโดย

นักศึกษาไทยตองสอบผาน GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตามหลักการในขอ 1   

   6. นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) นอยกวา 530, IELTS นอยกวา 6 หรือแบบทดสอบ

อื่น ๆ ท่ีเทียบเทาดังแสดงในตาราง สามารถลงเรียนหลักสูตร Pre-College English กับสถาบันภาษาและยื่นผลการสอบใหมดังรายชื่อขอสอบที่

แสดงในตารางกอนเปดภาคการศึกษาแรก ซ่ึงคะแนนดังกลาวจะใชในการพิจารณาตามหลักการในขอ 2 - 4  

   7. นักศึกษาตางชาติที่มีสัญชาติของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแรก นักศึกษาไทยที่จบการศึกษาชั้นมัธยมตนและ

ปลายจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแรกหรือโรงเรียนนานาชาติ และนักศึกษาตางชาติที่ไมไดถือสัญชาติของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษาแรกแตจบการศึกษาชั้นมัธยมตนและปลายจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแรกใหยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปทั้งสาม

รายวิชา และหากนักศึกษาตองใชการส่ือสารภาษาไทยเบื้องตน สามารถเลือกเรียนรายวิชา GEN61-111E การส่ือสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 

และ GEN61-112E การส่ือสารภาษาไทยในเชิงวิชาการ ทดแทนรายวิชาที่ไดรับการยกเวน  
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   8. สําหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) นอยกวา 437, IELTS นอยกวา 4 หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่

เทียบเทาดังแสดงในตาราง จะไมไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ โดยเกณฑนี้จะมีผลบังคับใชในปการศึกษา 2562 

 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               8 หนวยกิต         

GEN61-141 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 4(3-2-7) 

 
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                     8 หนวยกิต 

GEN61-151 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 4(2-4-6) 

GEN61-152 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 4(2-4-6) 

 
4) กลุมวิชาบูรณาการ                 4 หนวยกิต  

GEN61-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ 4(2-4-6) 

 
5) กลุมวิชาสารสนเทศ                       4 หนวยกิต  

GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล  4(2-4-6)* 

หมายเหต ุ *นักศึกษาทุกคนตองสอบ Placement Test ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในชวงตนภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะไดผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัล เปน S ในภาคการศึกษาที่สอบ สวนนักศึกษาที่มีผลการสอบไมผานเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองเขาเรียนเสริม
และสอบ Placement Test จนกวาจะผานเกณฑ จึงจะไดผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลเปน S ทั้งนี้ให
ระบุรายวิชานี้ไวในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และโครงสรางหลักสูตรโดยไมนับหนวยกิต  
  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   126  หนวยกิต 
 1) กลุมวิชาแกน    15  หนวยกิต 

MAG62-101 การออกแบบกราฟกเพ่ือการนําเสนอ 2(0-4-2) 
 Graphics Design for Presentation  
ITD62-111 การจัดการงานเอกสารและการประมวลผลขอมูล 2(0-4-2) 
 Documentation Management and Data Processing  
MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 0(0-0-4) 
 Basic Mathematics  
MAT61-111 สถิติประยุกต 4(4-0-8) 
 Applied Statistics   
SWE62-122 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับวิศวกรรมซอฟตแวร  3(3-2-7) 
 Linear Algebra for Software Engineering  
SWE62-123 คณิตศาสตรดิสครีต 1 2(2-0-4) 
 Discrete Mathematics I  
SWE62-224 คณิตศาสตรดิสครีต 2 2(2-0-4) 
 Discrete Mathematics II  
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 2) กลุมวิชาเฉพาะดาน                 
    2.1 กลุมวิชาเอก                                                               74  หนวยกิต 
    2.1.1 กลุมวิชาดานองคการและระบบสารสนเทศ   13  หนวยกิต  

SWE62-121 กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(1-0-2) 
 Laws and Ethics in Information Technology  
SWE62-213 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database Systems  
SWE62-231 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2(2-0-4) 

 Information Systems for Business  
SWE62-363** สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟตแวร 1(1-0-2) 
                  Seminar in Software Engineering   
SWE62-364 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแวร   3(0-9-5) 
 Senior Project in Software Engineering II  
SWE62-373 การจัดการโครงการซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 Software Project Management  
           
   2.1.2  กลุมวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  12  หนวยกิต  

SWE62-103  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Computer Programming  
SWE62-205 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-4-6) 
 Object-Oriented Programming  
SWE62-206 การโปรแกรมเว็บสวนหลัง  3(2-2-5) 
 Back-End Web Development  
SWE62-207 การโปรแกรมเว็บสวนหนา  3(2-2-5) 
 Front-End Web Development  

 
2.1.3  กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 37  หนวยกิต  

SWE62-101 การแกปญหาดวยข้ันตอนวิธ ี 2(2-0-4) 
 Algorithmic Problem Solving  

SWE62-202** การออกแบบและพัฒนาเว็บ  2(1-2-3) 
 Web Design and Development  
SWE62-214 การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Database Design and Development   
SWE62-232 พ้ืนฐานวิศวกรรมความตองการซอฟตแวร 3(3-0-6) 
                   Software Requirements Engineering Fundamentals  
SWE62-233 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 
                   Object-Oriented Analysis and Design 
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SWE62-241** การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 2(2-0-4) 
 Human-Computer Interaction  
SWE62-261 กระบวนการซอฟตแวรและการปรับปรุงกระบวนการ 2(2-0-4) 
                  Software Process and Process Improvement  
SWE62-308** การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณไรสาย 3(2-2-5) 

 Mobile Device Application Development  
SWE62-309  การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี 2(2-0-4) 
                          Algorithm Analysis and Design  
SWE62-343 สถาปตยกรรมและการออกแบบซอฟตแวร 2(1-2-3) 
 Software Architecture and Design  
SWE62-351 การทดสอบซอฟตแวร 3(2-2-5) 
                  Software Testing  
SWE62-352 มาตรวัดและการประกันคุณภาพซอฟตแวร 2(2-0-4) 
                 Software Metrics and Quality Assurance  
SWE62-353 การขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟตแวรดวยการทดสอบ  3(2-2-5) 
 Test-Driven Software Development  
SWE62-362 วิวัฒนาการซอฟตแวรและการบํารุงรักษา 3(2-2-5) 
 Software Evolution and Maintenance  
SWE62-372 การจดัการโครงแบบและความเสี่ยงซอฟตแวร 2(2-0-4) 
 Software Configuration and Risk Management 

 
 

 2.1.4  กลุมวิชาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 8  หนวยกิต 
SWE62-104 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 
                   Data Structures  
SWE62-212 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
 Data Communications and Computer Network  
SWE62-342 ความม่ันคงซอฟตแวร  2(1-2-3) 

 Software Security  
   

2.1.5 กลุมวิชาฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 4  หนวยกิต 
SWE62-211 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ  4(4-0-8) 

 Computer Architecture and Operating System  
 
 
 
 
 
 

22 

 



    2.2 กลุมวิชาโท                                                                      20  หนวยกิต 
    นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาโทจากกลุมวิชาโทตามประกาศกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนี้ 

2.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรขอมูล 

SWE62-325 สถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 3(2-2-5) 

 Statistic for Data Analysis  

SWE62-381 การประมวลภาพลักษณ 3(3-0-6) 

 Digital Image Processing  

SWE62-384 การจัดเก็บและคนคืนเนื้อหาดิจิทัล  3(2-2-5) 
 Digital Content Storage and Retrieval  
SWE62-385 การสรางภาพขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Visualization  

SWE62-386 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Warehousing and Data Mining  

SWE62-387 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

 Business Intelligence Systems  

SWE62-388 การพัฒนาขอมูลขนาดใหญ 3(2-2-5) 

 Big Data Implementation 
 

 

  2.2.2 ชุดวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัว 

COE62-221 การออกแบบวงจรตรรกะและเชิงเลข 4(4-0-8) 

 Digital and Logic Circuits Design  

COE62-214 ไมโครโพรเซสเซอรและระบบสมองกลฝงตัว 4(3-2-7) 

 Microprocessors and Embedded Systems  

COE62-311 การเชื่อมตอและการรวมระบบ 4(3-2-7) 

 System Interfacing and Integration  

COE62-381 ระบบสมองกลฝงตัวข้ันสูง 4(3-2-7)  

 Advanced Embedded Systems  

COE62-382 การออกแบบระบบโดยใชแบบจําลอง 4(3-2-7) 

 Model-Based System Design 
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3) กลุมวิชาสหกิจศึกษา     17  หนวยกิต 
SWE62-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)  
 Pre-Cooperative Education  
SWE62-491 สหกิจศึกษา1 8(0-40-0) 
 Cooperative Education  
SWE62-492 สหกิจศึกษา2 8(0-40-0) 
 Cooperative Education  

หมายเหตุ  ** หมายถึง รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดใหจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม แตจะมีหนวยกิตรวมกันแลว ไมต่ํากวา 8 หนวยกิต 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   8  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร ประกอบดวย ตัวอักษรสามตัวแทน
รหัสหลักสูตร ซ่ึงรหัสหลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร คือ SWE ตอดวยตัวเลขป พ.ศ. ท่ีปรับปรุงหลักสูตร และมี
สัญลักษณ “-” ตามดวยตัวเลขสามตัว  
 
 1) ความหมายของรหัสรายวิชาตัวอักษรท่ีปรากฏในเลมหลักสูตร 

GEN  หมายถึง  General Education (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
ITD  หมายถึง  Information Technology and Digital Innovation 
MAT  หมายถึง  กลุมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
MAG  หมายถึง  Multimedia Technology Animation and Game 
SWE  หมายถึง  Software Engineering 
COE  หมายถึง  Computer Engineering 

  โดยตัวเลข 61 และ 62 หลังรหัสตัวอักษร หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีปรับปรุงหลักสูตร 
 
  2) ความหมายของเลขรหัสวิชา 

หลักท่ี 1  หมายถึง  ชั้นป 
หลักท่ี 2  หมายถึง  ลําดับกลุมวิชาในสาขา 
หลักท่ี 3  หมายถึง  ลําดับรายวิชาในกลุม 
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 3) ลําดับกลุมวิชาในสาขาเฉพาะรายวิชาท่ีมีรหัสเปน SWE62 (หลักท่ี 2) 
0 หมายถึง   กลุมวิชาการสรางซอฟตแวร  
1 หมายถึง   กลุมวิชาโครงสรางพ้ืนฐานของซอฟตแวรประยุกต  
2 หมายถึง   กลุมวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรและวิศวกรรม 
3 หมายถึง   กลุมวิชาการสรางแบบจําลองซอฟตแวรและการวิเคราะห 
4 หมายถึง   กลุมวิชาการออกแบบซอฟตแวร 
5 หมายถึง   กลุมวิชาการทวนสอบ ทดสอบ และคุณภาพซอฟตแวร 
6 หมายถึง   กลุมวิชากระบวนการ และวิวัฒนาการซอฟตแวร 
7 หมายถึง   กลุมวิชาการจัดการซอฟตแวร 
8 หมายถึง   กลุมวิชาการประยุกตเฉพาะดาน 
9 หมายถึง   กลุมวิชาสหกิจศึกษา  
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3.1.4.1   แผนการศึกษา  
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร (รวม 174 หนวยกิต)    

ป ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

1 GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน*       2(2-0-4) 
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน*              2(2-0-4) 
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศใน           4(2-4-6) 
                ยุคดิจิทัล* 
MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน*                 0(0-0-4) 
GEN61-141  ความเปนไทยและพลเมืองโลก      4(3-2-7) 
GEN61-161  นวัตกรรมและผูประกอบการ       4(2-4-6) 
MAG62-101 การออกแบบกราฟก                      2(1-2-3) 
                  เพ่ือการนําเสนอ 
ITD62-111    การจัดการงานเอกสาร               2(0-4-2) 
                และการประมวลผลขอมูล 
SWE62-101  การแกปญหาดวยข้ันตอนวิธี       2(2-0-4) 
SWE62-121  กฎหมายและจริยธรรม               1(1-0-2) 
                ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

GEN61-113  ภาษาไทยเพ่ือการ                         4(2-4-6) 
                สื่อสารรวมสมัย                         
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ      2(2-0-4) 
                ในชีวิตประจําวัน          
GEN61-152  การอนุรักษสิ่งแวดลอม                  4(2-4-6) 
                และสภาวะโลกรอน 
SWE62-103  การโปรแกรมคอมพิวเตอร             3(2-2-5) 
 SWE62-123  คณิตศาสตรดิสครีต 1                  2(2-0-4) 
 
 
 
 
เลือกเสรี                                                 3 หนวยกิต 
 

GEN61-122  การฟงและการพูดเชิงวิชาการ       2(2-0-4) 
GEN61-142  ปรัชญา จริยศาสตร                 4(3-2-7) 
                และวิธีคิดแบบวิพากษ 
GEN61-151  การแสวงหาความรู                   4(2-4-6) 
                และระเบียบวิธีวิจัย                   
SWE62-104  โครงสรางขอมูล                           3(2-2-5) 
SWE62-122  พีชคณิตเชิงเสน                            3(2-2-5) 
                สําหรับวิศวกรรมซอฟตแวร  
 
 
 
 
เลือกเสรี                                             2 หนวยกิต 
 

 รวม 15  หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต 
2 GEN61-123 การอานและการเขียน              2(1-2-3) 

               เชิงวิชาการ 
SWE62-202  การออกแบบและ                    2(1-2-3) 
                พัฒนาเว็บ** 
SWE62-211 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร          4(4-0-8) 
                และระบบปฏิบัติการ  
SWE62-212  การสื่อสารขอมูล                        3(2-2-5) 
                และเครือขายคอมพิวเตอร  
SWE62-213 ระบบฐานขอมูล          3(2-2-5) 
SWE62-224  คณิตศาสตรดิสครีต 2                2(2-0-4) 
SWE62-231  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ              2(2-0-4)  
 

GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร             4(4-0-8) 
                 เชิงวิชาการ                
GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองาน    3(3-0-6) 
               ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
SWE62-205  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ             3(2-2-5) 
SWE62-207   การโปรแกรมบนเว็บสวนหนา         3(2-2-5) 
SWE62-232  พ้ืนฐานวิศวกรรม                           3(3-0-6) 
                ความตองการซอฟตแวร 
SWE62-241  การปฏิสัมพันธระหวาง               2(2-0-4) 
                 มนุษยและคอมพิวเตอร** 
 
 
 

GEN61-129   ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อ          3(3-0-6) 
                และการสือ่สาร 
MAT61-111  สถิติประยุกต                         4(4-0-8) 
SWE62-206   การโปรแกรมบนเว็บสวนหลัง       3(2-2-5) 
SWE62-214   การออกแบบและพัฒนา         3(2-2-5) 
                 ฐานขอมูลข้ันสูง 
SWE62-233   การวิเคราะหและ                  3(3-0-6)              
                 ออกแบบเชิงวัตถุ  
SWE62-261  กระบวนการซอฟตแวร            2(2-0-4) 
                และการปรับปรุงกระบวนการ 
 

 รวม 18  หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต 

3 SWE62-351  การทดสอบซอฟตแวร              3(2-2-5) 
SWE62-352  มาตรวัดและการประกัน         2(2-0-4)              
                คุณภาพซอฟตแวร 
SWE62-372 การจัดการโครงแบบและ              2(2-0-4) 
                    ความเสี่ยงซอฟตแวร       
SWE62-390  เตรียมสหกิจศึกษา                    1(0-2-1) 
 
 
 
วิชาโท 1                                                9 หนวยกิต 
วิชาโท 2                                                8 หนวยกิต 

SWE62-308  การพัฒนาโปรแกรม                     3(2-2-5) 
                ประยุกตสําหรับอุปกรณไรสาย** 
SWE62-342 ความม่ันคงซอฟตแวร                2(1-2-3) 
SWE62-343 สถาปตยกรรมและ                         2(1-2-3) 
               การออกแบบซอฟตแวร 
SWE62-373 การจัดการโครงการ                    3(3-0-6) 
               ซอฟตแวร  
SWE62-353 การขับเคลื่อนซอฟตแวร                 3(2-2-5) 
                  ดวยการทดสอบ 
วิชาโท 1                                                6 หนวยกิต 
วิชาโท 2                                                4 หนวยกิต 

SWE62-309  การวิเคราะหและ                     2(2-0-4) 
                ออกแบบข้ันตอนวิธี 
SWE62-362 วิวัฒนาการซอฟตแวร           3(2-2-5)              
                และการบํารุงรักษา 
SWE62–363  สัมมนาทาง                                1(1-0-4)  
                วิศวกรรมซอฟตแวร** 
SWE62-364 โครงงานทาง                              3(0-9-5) 
                วิศวกรรมซอฟตแวร  
 
วิชาโท 1                                                5 หนวยกิต 
วิชาโท 2                                                 8 หนวยกิต 

 รวม 16/17 หนวยกิต รวม 19/17 หนวยกิต รวม  14/17 หนวยกิต 

4 SWE62-491  สหกิจศึกษา1                           8(0-40-0) SWE62-492  สหกิจศึกษา2                            8(0-40-0) เลือกเสรี                                                3 หนวยกิต 

 รวม 8 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต รวม 3 หนวยกิต 

หมายเหต ุ  
*ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 
** หมายถึง รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดใหจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ซ่ึงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอาจเปล่ียนแปลงได
ตามความเหมาะสม แตจะมีหนวยกิตรวมกันแลว ไมตํ่ากวา 8 หนวยกิต 
การเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาโทในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกจํานวนหนวยกิตของรายวิชาโทได 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 9-6-5  หรือ
แบบที่ 2 คือ 8-4-8 หรือแบบอื่นใดซ่ึงอาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
       ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              40 หนวยกิต 
GEN61-001  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 

  Fundamental Thai   

 รายวิชานี้เปนการสอบวัดความรูพ้ืนฐานภาษาไทย 3 ดาน ไดแก หลักภาษาไทย วรรณคดี

ไทย และการใชภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาไดแก ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู สระ 

การผันวรรณยุกต พยางค ชนิดของคํา การสรางคํา และประโยคชนิดตาง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหา

ไดแก ความรูเบื้องตนทางวรรณคดี ความเขาใจวรรณคดีระดับกอนอุดมศึกษา และการตีความ สวนการใช

ภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความสําคัญ การยอความสรุปความ การอธิบาย

ความ การฟงอยางมีวิจารณญาณ การพูดอยางมีศิลปะ การใชสํานวนไทย และคําราชาศัพท     

 This course is a fundamental Thai test required to take a test on 3 categories 

of Fundamental Thai include Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai Grammar 

covers natural language, 3 groups of Thai alphabets, vowels, order of tone marks, syllable, 

genre of words, word creation and genre of sentences; Thai literatures cover basic knowledge 

of literatures, the understanding of pre - university education literatures and interpretation; 

Thai usage covers orders of language, comprehension, recapitulation, explanation, judgmental 

listening, oratory, Thai idiom usage and Ra-cha-sap.          

  หมายเหตุ *วิชาน้ีไมนับหนวยกิต และนักศึกษาทุกคนตองสอบ GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ในชวง

กอนเริ่มเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาท่ีสอบไมผานเกณฑตองเขาเรียนเสริมและ

ทดสอบรายวิชา GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน จนกวาจะผานเกณฑ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN61-113 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัยได 

 

GEN61-002  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 

 Fundamental English  

  รายวิชานี้เปนการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี  

มีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณพ้ืนฐาน คําศัพท และรูปแบบภาษาเบื้องตนท่ีใชในการสนทนาในชีวิตประจําวัน

และภาษาท่ีใชในหองเรียน ซ่ึงหากนักศึกษาสอบรายวิชานี้ไมผาน ตองเขารับการเรียนเสริมและสอบใหมจนกวา

จะไดรับระดับคะแนนผาน 

  This course is a fundamental English test required for all undergraduate 

students entering the university. It focuses on introductory English grammars, vocabularies and 

basic language patterns needed for everyday life and classroom settings.  If students fail the 
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test, they are required to take the course and retake the test until they receive the satisfactory 

(passing) grade.   

 หมายเหตุ *วิชาน้ีไมนับหนวยกิต และนักศึกษาทุกคนตองสอบ GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

ในชวงกอนเริ่มเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาท่ีสอบไมผานเกณฑตองเขาเรียนเสริม

และทดสอบรายวิชา GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จนกวาจะผานเกณฑ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได  

 

GEN61-113  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารรวมสมัย  4(2-4-6) 

 Thai for Contemporary Communication 

วิชาบังคับกอน: GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  

Prerequisite:  GEN61-001 Fundamental Thai  

 เขาใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยท้ังการรับสารและสงสาร โดยในดานการรับสาร

สามารถพัฒนาทักษะการจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานและท่ีฟง การวิเคราะหเชื่อมโยงประเด็นยอย ๆ จาก

เรื่องท่ีฟงและอานจนเขาใจและสามารถยกระดับเปนความรู ใหม การเสนอขอคิดเห็นหรือใหคุณคา 

ตอเรื่องท่ีอานและฟงไดอยางมีเหตุผลและสอดคลองกับคุณคาทางสังคม ในดานการสงสารสามารถพัฒนา

ทักษะการนําเสนอความคิดผานการพูดและการเขียนไดอยางมีประเด็นสําคัญและสวนขยายท่ีชวยใหประเด็น

ความคิดชัดเจนและเปนระบบ การนําขอมูลทางสังคมมาประกอบสรางเปนความรูหรือความคิดท่ีใหญข้ึน  

การพูดและการเขียนเพ่ือนําเสนอความรูทางวิชาการท่ีเปนระบบและนาเชื่อถือ  

  Understanding and developing the Thai language skills both in receiving and 

delivering message--able to use the skills to understand the main idea from the texts read and 

listened, critically analysing the relationships between secondary issues from the texts to arrive 

at deep understanding and new knowledge, offering opinions or values on the texts read and 

listened with reasons and corresponding social norms; able to develop the opinion giving skills 

through speaking and writing with the support of significant issues and supporting details to 

highlight clear and systematic thinking; the use of social information to create knowledge or 

expanded thought; speaking and writing to present a systematic and convincing academic 

knowledge. 
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GEN61-121   ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

 English Communication Skills 

วิชาบังคับกอน: GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

Prerequisite:  GEN61-002 Fundamental English  

  รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะดานการรับรู (การฟงและการอาน) และทักษะการใชภาษา 

(การพูดและการเขียน) ดวยวิธีการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาดานคําศัพท การสงเสริมการเรียนรูดวย

ตนเอง การฝกเปนผูเริ่มบทสนทนาและสื่อสารอยางตอเนื่องไดเปนธรรมชาติดวยกลยุทธทางการสื่อสารท่ี

หลากหลาย การฝกการสลับกันพูดและควบคุมความไหลลื่นของบทสนทนาดวยการเสริมขอมูล การฝกทักษะ

การเขียนยอหนาสั้น ๆ หรือเรียงความแบบงาย 

  This course aims at developing students' receptive skills (listening and reading) 

and productive skills (speaking and writing) through integrated methods. It also develops 

vocabulary, and encourages independent learning. Additionally, students will learn to start 

and continue a conversation naturally, using a number of communication strategies such as 

asking follow-up questions and giving extended answers. They will also learn about turn taking 

and how to control the flow of a conversation by adding information. Finally, writing skills will 

be practiced with a short paragraph and simple essay. 

 

GEN61-122  การฟงและการพูดเชิงวิชาการ          2(2-0-4) 

 Academic Listening and Speaking  

วิชาบังคับกอน: GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

Prerequisite:  GEN61-002 Fundamental English  

 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในระดับท่ีเปนทางการ 

การฝกการฟงและการออกเสียงผานบทสนทนา ขอความ รายงานและประกาศตาง ๆ การพัฒนาทักษะการพูด

เชิงวิชาการผานการอภิปรายกลุม การนําเสนอดวยวาจาและการรายงาน 

  This course focuses on the practice of English skills at everyday use and at 

formal level. It concentrates on listening and pronunciation through the use of dialogues, 

passages, reports and announcements. It also aims to develop academic speaking skills 

through various group discussion, oral presentations and reports. 
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GEN61-123 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ            2(2-0-4) 

 Academic Reading and Writing  

วิชาบังคับกอน:  GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

Prerequisite:   GEN61-002 Fundamental English  

                    รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาความสามารถดานการเขียนและการอานดวยการฝกฝนจาก

เอกสารและกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ การสงเสริมทักษะการอานเชิงวิพากษ การสรุปประเด็นสําคัญ การฝก

เขียนเอกสารทางวิชาการรูปแบบตาง ๆ  การเขียนระดับยอหนาและเรียงความไดอยางมีประสิทธิภาพ การฝก

การอางอิงท่ีเหมาะสมตลอดกระบวนการของการเขียน  

  This course is primarily intended to develop the reading and writing 

competence of the students through a wide variety of academic materials and activities. 

Specifically, it enhances students' critical reading in academic articles, ability to summarize 

main ideas from the texts, write different forms of academic reports, compose effective 

paragraph and essay, and properly use citations and references throughout the writing process. 

 

GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการ 4(4-0-8) 

 English for Academic Communication  

วิชาบังคับกอน:  1. GEN61-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ 

   2. GEN61-122 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ และ 

   3. GEN61-123 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ  

Prerequisite:   1. GEN61-121 English Communication Skills and 

   2. GEN61-122 Academic Listening and Speaking and 

  3. GEN61-123 Academic Reading and Writing 

 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารทางวิชาการและ

วิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจะไดรับการฝกฝนกลยุทธและทักษะท่ีจําเปนในการสื่อสารทางวิชาการ มีการ

แนะนํามารยาทท่ีเหมาะสมตาง ๆ 

  This course aims at developing the English language knowledge and skills for 

effective academic and professional communication. It provides the students with various 

communication strategies and skills necessary for academic correspondence. It also introduces 

students to proper etiquette towards technical communication.  
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GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

 English Presentation in Sciences and Technology   

วิชาบังคับกอน:  1. GEN61-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ 

   2. GEN61-122 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ และ 

   3. GEN61-123 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ  

Prerequisite:   1. GEN61-121 English Communication Skills and 

   2. GEN61-122 Academic Listening and Speaking and 

  3. GEN61-123 Academic Reading and Writing 

  รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังสี่ดาน ไดแกการฟง การพูด การอานและ

การเขียน โดยเนนการฝกใชภาษารูปแบบตาง ๆ โครงสราง และคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีใชในการนําเสนองาน

ทางดานวิทยาศาสตร มีการเตรียมความพรอมทักษะตางๆท่ีจําเปนสําหรับการนําเสนองานท่ีมีประสิทธิภาพ 

  This course aims at developing the four essential English skills: listening, 

speaking, reading and writing while focusing on essential expressions, structures and English 

vocabulary specific to the scientific presentation. It also equips students with the necessary 

skills for effective presentation.  

 
GEN61-129  ภาษาอังกฤษสําหรับส่ือและการส่ือสาร              3(3-0-6) 
 English for Media and Communication 
วิชาบังคับกอน:   1. GEN61-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ 
   2. GEN61-122 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ และ 
   3. GEN61-123 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ  
Prerequisite:   1. GEN61-121 English Communication Skills and 
   2. GEN61-122 Academic Listening and Speaking and 
  3. GEN61-123 Academic Reading and Writing 
 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังดานการฟง การพูด การอานและการ
เขียนผานสื่อรูปแบบตาง ๆ เชน การประชุมทางไกล การสัมภาษณ การรายงานขาว การทําโฆษณา การเขียน
บทวิทยุและโทรทัศน เทคนิคการอัดเสียง เทเลพรอมพเตอร และพอดแคสต เสริมสรางความม่ันใจในทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษของผูเรียน 
  This course is designed to develop English communication skills of speaking 
and writing, through the use of a variety of artistic or communicative media. These include 
teleconferencing, conducting interviews, creating simple news stories, making interesting 
advertisements, script writing for radio and television, techniques for voice recording, use of 
teleprompter and podcasting. It also enhances students’ confidence in English communicative 
skills. 
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GEN61-141 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
  Thai Civilization and Global Citizen 
  รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเปนไทยท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปจจุบันท่ีกอใหเกิดความศิวิไลซของความเปนไทยท่ีมีอัตลักษณเฉพาะของ
สังคม รวมท้ังการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกท่ีมุงเนนคุณคาของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
โดยเฉพาะการเคารพความแตกตาง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยูรวมกัน
อยางสันติ  โดยอธิบายใหเห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเปนพลเมืองโลก 
   This course studies concepts and processes of Thai civilization, covering 
dimensions of politics, economy, society, and culture from the past to the present. Topics 
reflect the origins of social identity within Thai civilization and concepts of global citizen 
development. The course focuses on global values such as Human Rights, Human Dignity, and 
Human Equality, including respect for individual differences, social diversity, principles of good 
governance and peaceful coexistence. Students examine connections between Thai 
civilization and its role in the development of a global citizen. 
 

GEN61-142  ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 4(3-2-7) 
  Philosophy, Ethics, and Critical Thinking 
  รายวิชานี้ศึกษาปญหาพ้ืนฐานและปญหาท่ัวไปของสังคมมนุษยท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีดํารงอยู 
ความรู คานิยม เหตุผล จิตใจและภาษาเพ่ือใหเขาใจความสําคัญของปรัชญาตอการดํารงชีวิตของมนุษย ใน
สวนของจริยศาสตรจะมุงเนนศึกษาในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของปรัชญาทางศีลธรรมท่ีใหความสําคัญกับการ
รับรองความถูกและความผิดของการกระทํา และการศึกษากรอบความคิดของจริยศาสตรเชิงปทัสถาน รวมท้ัง
การศึกษาหลักการและกระบวนการวิเคราะหจากความจริงเชิงวัตถุวิสัยเพ่ือนําไปสูการใชดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจท้ังนี้โดยยึดหลักเหตุผล และการวิเคราะหโดยปราศจากอคติหรือการประเมินความจริงจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 
   This course examines the fundamental cognitive and philosophical problems 
related to human society, including existence, knowledge, values, reason, mind, and language. 
Students gain a more in-depth understanding of the importance of philosophy in human life. 
Students learn the importance of moral philosophy and the conceptual framework of ethics. 
Principles and processes of objective truth and reason-based decision making, bias-free 
analysis, and evidence-based evaluation complete the course's overview. 
 

GEN61-151  การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย   4(2-4-6) 

 Knowledge Inquiry and Research Methods 

 รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การคนควา ท้ังความรูจากการฟง การอาน การถกเถียง การสังเกตการณ การคิดและการวิจัย ท้ังนี้โดยมุงเนน

การแสวงหาความรูเชิงประจักษ ยึดหลักความสมเหตุสมผล ท่ีผานกระบวนการวิเคราะหอยางเปนระบบ 
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รวมท้ังการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือใหนักศึกษามีศักยภาพในการคนควาเชิงวิชาการ มีความสามารถในการ

ตั้งโจทยการวิจัย การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการประเมินคาดวยหลักสถิติเบื้องตน ความสามารถใน

การเขียนรายงานเชิงวิชาการท่ีแสดงผลการคนพบอยางเปนระบบและมีการอางอิงทางวิชาการอยางถูกตอง 

  This course examines the concepts and processes of knowledge-inquiry. 

Students develop the ability of knowledge inquiry by listening, reading, debating, observing, 

thinking and conducting research studies through evidence-based investigations, systematic 

analysis, and principles of reasoning. Research methodology is actively used during the course 

to develop skills required for academic research. Skills covered include research questioning, 

data gathering, data analysis by using basic statistics, and the creation of an adequately 

referenced report. 

 

GEN61-152 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน 4(2-4-6) 
  Environmental Conservation and Global Warming 
  รายวิชานี้ ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ กระบวนการและความสําคัญในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของโลกใหมีความยั่งยืน และเพ่ือใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
คุณภาพ และศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใหคํานึงถึงการใชพลังงาน 
การใชน้ํา การจัดการของเสียและการคมนาคมขนสงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังการศึกษาสาเหตุและ
ผลกระทบของสภาวะโลกรอน และบทบาทขององคการระหวางประเทศและการเมืองระหวางประเทศในการ
แกไขปญหาโลกรอน 
   This course provides a conceptual framework, principles, processes and 
rationales for sustainable environmental conservation and quality living. Students study 
activities for environmental protection through the use of environmentally friendly processes 
in energy and water consumption, waste management, and transportation management. 
Topics include the examination of global warming's causes and effects and the roles of 
international organizations and politics in solving global warming problems.  
 

GEN61-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ 4(2-4-6) 

  Innovation and Entrepreneurship 

  รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะนําสินคาใหม และการ
ดําเนินธุรกิจใหมท่ีเปนผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุงเนนการพัฒนาความรู ทักษะ และความเขาใจ เก่ียวกับการ
นําแนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินคาใหมหรือกระบวนการผลิตแบบใหมมาใชในการสรางธุรกิจใหมใหสําเร็จ 
หรือการชวยใหธุรกิจท่ีมีอยูสามารถเติบโตและขยายตัวได ดวยการใชความรูทางการจัดการตลาด การเงิน การ
ปฏิบัติการ และหวงโซอุปทาน ท่ีเปนความรูพ้ืนฐานในการบริหารงานใหสําเร็จ 
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   This course enables the students to launch a business startup for innovative 
products and services. The main aim is to develop the essential knowledge, skills, and 
understanding of creative ideas for new products and processes to succeed in a business 
venture. Necessary business management, marketing, financial, operation and supply chain 
techniques that ensure business growth form the core of discussion and review materials. 
 

GEN61-171  เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดจิิทัล 4(2-4-6)* 

  Information Technology in Digital Era   

  รายวิชานี้ ศึกษาความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและแนวโนมของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล 

อาทิ ในดานการแพทย ดานการศึกษา ดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานบันเทิง ดานการทหาร ดาน

การเงิน รวมถึงความเปนอยูในอนาคต  รูปแบบของเทคโนโลยีใหมท่ีจะมาทดแทนหรือชวยในการทํางานของ

มนุษย ไมวาจะเปนดานปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ยานยนตอัจฉริยะ เทคโนโลยีทางการเงิน 

เงินตราดิจิทัล หุนยนต วัสดุศาสตร การพิมพ 3 มิติ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีความจริงเสมือน ความจริง

เสริม เทคโนโลยีหุนยนต รวมถึงเทคนิคการวิเคราะหและการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ ซ่ึงเทคโนโลยีใหม

เหลานี้จะทําใหโลกในอนาคตเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง 

   This course deals with the advancement and future trends of information 

technology, including the roles of information technology in the digital era such as medicine, 

education, agriculture, industry, entertainment, military, finance and lifestyles in the future. It 

incorporates study of direct and disruptive impact of information technology in the workplace 

along its avenues of artificial intelligence and Internet application in fields such as robotics, 

Fintech, 3D printing, biotechnology, virtual reality, augmented reality, and big data processing 

and analysis.  

  *หมายเหตุ  นักศึกษาทุกคนตองสอบ Placement Test ด านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในชวงตน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการสอบผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

จะไดผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล เปน S ในภาคการศึกษาท่ีสอบ สวนนักศึกษาท่ีมี

ผลการสอบไมผานเกณฑตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะตองเขาเรียนเสริมและสอบ Placement Test จนกวาจะผานเกณฑ จึง

จะไดผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล เปน S ท้ังน้ีใหระบุรายวิชาน้ีไวในใบแสดงผล

การศึกษา (Transcript) และโครงสรางหลักสูตรโดยไมนับหนวยกิต 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ                  
 1) กลุมวิชาแกน              15 หนวยกิต 
MAG62-101  การออกแบบกราฟกเพ่ือการนําเสนอ  2(0-4-2)  

   Graphics design for Presentation  

 รายวิชานี้เก่ียวของกับความรูเบื้องตนเก่ียวกับการนําเสนอ กระบวนการนําเสนอ เทคนิค

การนําเสนอ หลักการในการออกแบบกราฟกเพ่ือการนําเสนอ การเตรียมขอมูลสําหรับการออกแบบกราฟก 

และการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือสรางกราฟก  

 This topic is related to the fundamental of presentation, presentation 

process, presentation techniques, principles of graphic design for presentation, data 

preparation for graphic design and the use of application programs to create graphics. 

                  
ITD62-111    การจัดการงานเอกสารและการประมวลผลขอมูล    2(0-4-2) 
  Documentation Management and Data Processing  

  รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพ่ือจัดการงาน
เอกสารเชิงวิชาการ การจัดการเอกสารในการทํางานเปนกลุม การสรางฟอรม การสงจดหมายเวียน การใช
โปรแกรมตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกส การสรางและจัดการแผนงานและสมุดงาน การจัดการเซลลและชวง 
การจัดการตาราง การประยุกตใชงานสูตรและฟงกชัน การสรางแผนภูมิและวัตถุ การจัดการและแชรสมุดงาน 
การใชรูปแบบและโครงรางท่ีกําหนดเอง การสรางสูตรข้ันสูง และการสรางแผนผังและตารางข้ันสูง 

  This course includes the following topics: the use of word processing 
software to manage academic documents, document management of working groups, creating 
form, mail merging, using spreadsheets program, creating and managing worksheets and 
workbooks, managing cells and ranges, managing tables, applying formulas and functions, 
creating charts and objects, managing and sharing workbooks, applying custom formats and 
layouts, creating advanced formulas, and creating advanced charts and tables.  

 
MAT61-001   คณิตศาสตรพ้ืนฐาน            0(0-0-4) 
                   Basic Mathematics 

รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาไดเขาใจแนวคิดท่ีสําคัญทางคณิตศาสตร และสามารถนําความรู
ดังกลาวไปวิเคราะหและประยุกตใชในการแกปญหา หรือใชเปนความรูพ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาท่ีสูงข้ึนได  
หัวขอในรายวิชานี้ประกอบดวย สมการกําลังสอง ระบบสมการเชิงเสน ความสัมพันธและฟงกชัน เสนตรง เสน
โคงพาราโบลา ฟงกชันเลขยกกําลังและลอการิทึม และสัญลักษณเชิงการบวก 

This course is intended to provide the students essential mathematical 
concepts needed to analyze, and solve mathemical problems as well as able to apply the 
concepts to upper level courses. Topics include quadratic equations, system of linear 
equations, relations and functions, lines, parabolas, exponential and logarithmic functions, and 
summation notations. 
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MAT61-111   สถิติประยุกต        4(4-0-8) 
          Applied Statistics  
เง่ือนไขรายวิชา: เปนนักศึกษาท่ีไดรับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
Conditions: For students who have received a grade S from MAT61-001 

Basic Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี

แนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติท่ีจําเปนและสามารถนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชแกปญหาในสาขาวิชาชีพ หรือ
ศึกษาตอในรายวิชาท่ีสูงข้ึนได นักศึกษาจะไดศึกษารายละเอียดในหัวขอทางสถิติซ่ึงประกอบดวย สถิติเชิง
พรรณนา ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนท่ีสําคัญ ประชากรและ
เทคนิคการสุมตัวอยาง การแจกแจงของตัวอยางสุม ทฤษฎีบทขีดจํากัดกลาง สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห
สหสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย 

This course is designed to provide necessary concepts in statistics to students 
in science and technology. Students will be able to apply the knowledge gained in this course 
to solve related problems in science and technology and use the knowledge in further study. 
Students will learn a broad range of statistical topics, including, descriptive statistics, 
elementary probability theory, some important random variables and its distributions, 
population and sampling techniques, sampling distribution, central limit theorem, inferential 
statistics, simple correlation and regression analysis. 
 
SWE62-122  พีชคณิตเชิงเสนสําหรับวิศวกรรมซอฟตแวร      3(2-2-5) 

 Linear Algebra for Software Engineering  
เง่ือนไขรายวิชา:  เปนนักศึกษาท่ีไดรับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  
Conditions:  For students who have received a grade S from MAT61- 001 Basic 
Mathematics 

รายวิชานี้ศึกษาเมทริกซ ตัวกําหนด การดําเนินการตามแถว ระบบสมการเชิงเสน เวกเตอร 
ผลคูณเชิงสเกลาร ผลคูณเชิงเวกเตอร ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน เมทริกซของการแปลงเชิงเสน การใช
ซอฟตแวรสําเร็จรูปเพ่ือแกปญหาทางพีชคณิตเชิงเสน 

 This course covers matrix, determinant, row operation, systems of linear 
equations, vector, scalar product, vector product, vector space, linear transformation and 
matrix transformation. Moreover, students will be able to use software packages for linear 
algebra. 
 
SWE62-123  คณิตศาสตรดิสครีต 1           2(2-0-4) 

      Discrete Mathematics I 
เง่ือนไขรายวิชา: เปนนักศึกษาท่ีไดรับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
Conditions:  For students who have received a grade S from MAT61- 001 Basic 
Mathematics 
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รายวิชานี้ศึกษาฟงกชัน ความสัมพันธและเซต ตรรกศาสตร ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน การนับ
เบื้องตน ฟงกชันกอกําเนิด ความสัมพันธเวียนบังเกิด พีชคณิตแบบบูลลีน 

 This course studies function, relations sets, logic, elementary number theory, 
basic counting, generating function, recurrence relations and boolean algeb.  

  
SWE62-224   คณิตศาสตรดิสครีต 2         2(2-0-4) 
  Discrete Mathematics II 
วิชาบังคับกอน: SWE62-123 คณิตศาสตรดิสครีต 1 
Prerequisite: SWE62-123 Discrete Mathematics I 

รายวิชานี้ศึกษาเทคนิคการพิสูจน ตนไม ทฤษฎีกราฟ กราฟแบบระบุทิศทาง กราฟแบบไม
ระบุทิศทาง ปญหาทางเดินของกราฟแบบระบุทิศทาง ออโตมาตา เครื่องทัวริง และเครื่องสถานะจํากัด 

This course studies proof techniques, tree, graph terminology, connectivity, 
graph coloring, automata, turing machine and finite state machine. 
 
 2) กลุมวิชาเอก               74  หนวยกิต 
    2.1 กลุมวิชาดานองคการและระบบสารสนเทศ         13  หนวยกิต 
SWE62-121  กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    1(1-0-2) 

 Laws and Ethics in Information Technology   
รายวิชานี้ แนะนําความรูดานจริยธรรมและกฎหมายในเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา

สามารถระบุและอธิบายความรูดานจริยธรรม กฏหมายคอมพิวเตอร ทรัพยสินทางปญญา และกฏหมาย
ระหวางประเทศ และนโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวของในเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหความสําคัญและประยุกตใชความรูเพ่ือ
แกปญหาประเด็นทางสังคมของคอมพิวเตอรและการพัฒนาซอฟตแวร 

This course introduces a knowledge of laws and ethics in information 
technology. Students will be able to identify and describe a knowledge of ethics, computer 
law, intellectual property, international law and related policy in information technology. 
Additionally, students will be able to concentrate and apply the knowledge to solve social 
implications of computers and software developments. 
 
SWE62-213   ระบบฐานขอมูล        3(2-2-5) 

       Database Systems 
รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับระบบฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล ออกแบบแบบจําลอง

ฐานขอมูลโดยเนนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การสรางแบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูลแบบอีอาร และแปลง
แบบจําลองขอมูลใหเปนแบบฐานขอมูล เรียนรูเทคนิคการปรับโครงสรางของฐานขอมูลใหอยูในรูปแบบบรรทัด
ฐาน สามารถประยุกตใชฐานขอมูลเบื้องตน สามารถเขียนภาษาฐานขอมูลและภาษาสอบถามเชิงโครงสราง 
(เอสคิวแอล) อยางงายเก่ียวกับการบันทึกขอมูลและการสอบถามอยางงาย 

 This course studies about database system and database management system 
(DBMS). Topics include to design data modeling especially entity-relationship model, transform 
data models into database designs and design database using normalization technique. 
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Students will be able to develop basic database application, input data and develop basic 
queries. 
SWE62-231  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ      2(2-0-4) 
           Information Systems for Business 

รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศตามหนาท่ีใน
องคกรธุรกิจ กรณีศึกษาระบบสารสนเทศดานการบัญชี ระบบสารสนเทศดานการเงิน ระบบสารสนเทศดาน
การตลาด ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ ระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล ระบบ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

 This course provides the concepts of information systems for business, 
functional information system in business organizations. Students will learn with case study of 
accounting information system, financial information system, marketing information system, 
production and operations information system, human resource information system and 
electronic commerce. 

 
SWE62-363  สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟตแวร       1(1-0-2) 

 Seminar in Software Engineering  
สัมมนาเรื่องตางๆ ท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมซอฟตแวร 
This course will study and survey a current interesting topics in software 

engineering. 
  
SWE62-464  โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแวร           3(0-9-5) 

 Senior Project in Software Engineering  
ศึกษาและวิเคราะหปญหาเพ่ือจัดทําขอเสนอโครงการทางวิศวกรรมซอฟตแวร วางแผน ฝก

ปฏิบัติกระบวนการซอฟตแวร ศึกษาวิเคราะหความตองการ ออกแบบ พัฒนาระบบซอฟตแวรใหทํางานไดจริง 
นําเสนอความคืบหนา จัดทํารายงานโครงงาน รับโจทยและ/หรือทําโครงงานในสถานประกอบการ หรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร 

This course aims to practice on study and problem analysis skill in order to 
develop software engineering project proposal, planning, software process practice, 
requirement analysis and system design, software implementation deployment, progress 
presentation and producing a project report. Students will get the project and/or develop the 
project in software industry or organization in an area related to software engineering. 
 
SWE62-373  การจัดการโครงการซอฟตแวร        3(3-0-6) 

Software Project Management 
รายวิชานี้ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับโครงการและการจัดการโครงการ วัฏจักรของการ

จัดการโครงการ กลุมของกระบวนการในการจัดการโครงการ การจัดการการบูรณาการของโครงการ การ
จัดการขอบเขต การจัดการเวลา การจัดการคาใชจาย การจัดการคุณภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย การ
จัดการการสื่อสาร การจัดการความเสี่ยง การจัดการการจัดซ้ือจัดหา และการจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย  
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This course provides an introduction to project and project management, 
project management life cycles, and project management process groups. Students study 
project management including project integration management, scope management, time 
management, cost management, quality management, human resources management, 
communications management, risk management, procurement management, and stakeholder 
management. 
 
           2.2  กลุมวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต              12  หนวยกิต 
SWE62-103  การโปรแกรมคอมพิวเตอร      3(2-2-5) 

 Computer Programming 
วิชาบังคับกอน: SWE62-101 การแกปญหาดวยข้ันตอนวิธี 
Prerequisite: SWE62-101 Algorithmic Problem Solving 

รายวิชานี้ศึกษาขอมูลและชนิดขอมูล การเขียนนิพจน คําสั่งรับ และแสดงผลขอมูล คําสั่ง
กําหนดคา คําสั่งควบคุม ตัวแปรชุดและการกําหนดการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร หลักการเขียนโปรแกรม
แบบโครงสราง การออกแบบโปรแกรมแบบโครงสราง การเขียนโปรแกรมแบบมีโปรแกรมยอย พารามิเตอร 
การเขียนโปรแกรมแบบเรียกตัวเอง การกําหนดขอมูลแบบระเบียน แฟมขอมูล พอยนเตอรและการประยุกตใช 

 This course studies data types, expressions, input/output statements, 
assignment statements, control statements, array and declaration, computer programming, 
principles of structured programming, structured programming design, subprograms and 
parameters, recursion, records, data files, pointers and applications.  
 
SWE62-205  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ       3(2-2-5) 

 Object-Oriented Programming 
รายวิชานี้ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วิธีการเชิงวัตถุ รูปแบบขอมูล การกําหนดชื่อ

และนิพจน อินพุตเอาทพุตข้ันตน การกําหนดอาเรย การอางอิง ฟงกชั่นโอเวอรโหลด แอบสเตรคชันของขอมูล 
คลาสและวัตถุ การเปลี่ยนรูปของฟงกชัน การสืบทอดคุณสมบัติ ฟงกชันเสมือนจริง การซอนขอมูล คลาสข้ัน
สูง การสรางขอยกเวน เท็กเบสแอปลิเคชัน และเขาใจถึงความสัมพันธระหวางวัตถุในรูปแบบ association 
aggregation และ composition และฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เชน ภาษาจาวา 

This course covers object-oriented programming concept, object-oriented 
methodologies, data types, identifiers and expression, basic i/o, array, references, overload 
functions, data abstraction, classes and objects, polymorphism, inheritance, virtual functions, 
encapsulation, advanced class, exceptions and text-based applications. Students will 
understand three important concepts association, aggregation and composition and also 
practice by using object-oriented programming languages such as Java.  
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SWE62-206  การโปรแกรมเว็บสวนหลัง      3(2-2-5) 
   Back-End Web Programming 
วิชาบังคับกอน: SWE62-213 ระบบฐานขอมูล  
Prerequisite: SWE62-213 Database Systems  

รายวิชานี้อธิบายหลักการทํางานของการโปรแกรมเว็บสวนหลัง แนวคิด ภาษา วิธีการ 
มาตรฐานโพรโตคอล เครื่องมือจัดการการข้ึนอยูแกกัน และเครืองมือ นอกจากนี้ ผูเรียนสามารถออกแบบและ
พัฒนางานประยุกตเชิงเว็บ การติดตอฐานขอมูล การพัฒนาเว็บงานประยุกตโดยใชเฟรมเวิรค การสราง
ชองทางในการติดตอกับไคลเอนไซดสคริป  

This course describe a principle of Back-end web programming, concept, 
languages, methods, standard protocol, dependency management and tools. Additionally, 
students will be able to design and develop web-based application, database connection, 
web-based application using framework and Web API. 

  
SWE62-207  การโปรแกรมเว็บสวนหนา      3(2-2-5) 
   Front-End Web Programming 

รายวิชานี้อธิบายหลักการทํางานของการโปรแกรมเว็บสวนหนา แนวคิด ภาษาสคริปต วิธีการ 
การจัดการการข้ึนอยูแกกัน การออกแบบเพ่ือตอบสนองอุปกรณท่ีแตกตางกัน และเครืองมือ นอกจากนี้ 
ผูเรียนสามารถออกแบบและโปรแกรมแบบฟอรมนําเขา การแสดงผลขอมูล การรับสงขอมูลโดยใชไคลเอนไซด
สคริปโดยใชซีเอสเอส   

This course describes a principle of front-end web programming, concept, script 
languages, methods, dependency management, responsive design for different equipment 
and tools. Furthermore, students will be able to design and program an input/output form, 
page display and data transferring using client-side scripts to server-side script using CSS. 
 

2.3  กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร               37  หนวยกิต 
SWE62-101    การแกปญหาดวยข้ันตอนวิธี       2(2-0-4) 
  Algorithmic Problem Solving 

รายวิชานี้ศึกษาปญหากับการแกปญหาดวยข้ันตอนวิธี บลอคไดอาแกรม การวิเคราะหปญหา
เพ่ือหาขอบเขตปญหา ขอมูลเขา ขอมูลออก การเขียนข้ันตอนวิธีดวยผังงาน การเขียนข้ันตอนวิธีดวยรหัสเทียม 
ข้ันตอนวิธีกับการเขียนโปรแกรม 

 This course studies problem and problem solving, block diagram of computer, 
analysis for problem scope, input, output, flowchart, pseudo code, algorithm and computer 
programming. 
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SWE62-202  การออกแบบและพัฒนาเว็บ       2(1-2-3) 
 Web Design and Development 

รายวิชานี้ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บ โครงสรางของ
ภาษาเอชทีเอ็มแอล ฝกปฏิบัติในการออกแบบและพัฒนาเว็บ การสรางเว็บเพจ การแสดงผลเว็บเพจบน
โปรแกรมเว็บบราวเซอรและอุปกรณพกพา การจัดการกับตัวอักษร สื่อประสมและสี การทําไฮเปอรลิงค การ
กําหนดเลยเอาท การออกแบบแบบฟอรมนําเขาขอมูลและการแสดงผลขอมูล การกําหนดการแสดงผลโดยใช
ไคลเอนไซดสคริปอยางงาย การกําหนดรูปแบบเว็บเพจโดยใชซีเอสเอส  

This course includes a principle of web design and development, HTML 
language structure, practice in web design and development, webpage development, 
displaying webpage on web browsers and mobile device, formatting texts, multimedia and 
colors, hyperlink, layout setting, input/output form design, simple use of client-side script for 
page display and webpage format using cascading style sheet (CSS). 
 
SWE62-214  การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลข้ันสูง             3(2-2-5) 

 Advanced Database Design and Development  
วิชาบังคับกอน: SWE62-213 ระบบฐานขอมูล 
Prerequisite: SWE62-213 Database Systems 

รายวิชานี้ศึกษาการควบคุมการใชงานฐานขอมูลดวยทริกเกอร ความปลอดภัยของฐานขอมูล 
การจัดการรายการขอมูล แนวคิดและการนําไปใชงานของฐานขอมูลแบบไมใชเอสคิวแอล การดําเนินการบน
ฐานขอมูลแบบไมใชเอสคิวแอล ออกแบบแบบจําลองขอมูล การจัดการฐานขอมูลแบบไมใชเอสคิวแอล และ
การประยุกตใชฐานขอมูลแบบไมใชเอสคิวแอล 

 This course studies the control of database usage by triggers, database security, 
transaction management. Moreover, this course provides NoSQL Database concepts, create, 
read, update and delete operations. Students will practice by designing data model for NoSQL 
database, performing backup and restore operation. Finally, they will be able to apply NoSQL 
database in various domains.   
 
SWE62-232  พ้ืนฐานวิศวกรรมความตองการซอฟตแวร     3(3-0-6) 

 Software Requirements Engineering Fundamentals 
รายวิชานี้เนนใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของความตองการและการวิศวกรรมความ

ตองการตอการวิศวกรรมซอฟตแวร แนะนําแนวคิดเรื่องระบบ ขอบเขตระบบ บริบทของระบบ และขอบเขต
ของบริบท นิยามและการจัดประเภทของความตองการ นักศึกษาจะไดเรียนรูกิจกรรมหลักรวมท้ังเทคนิคข้ัน
พ้ืนฐานท่ีเปนท่ีนิยมใชในกระบวนการวิศวกรรมความตองการ ตั้งแตการเสาะหาใหไดมาซ่ึงความตองการ การ
วิเคราะหความตองการ การจัดทําเอกสารและขอกําหนดความตองการ การตรวจสอบความถูกตอง และการ
จัดการความตองการ นักศึกษาจะไดเรียนรูวาการรูถึงผูมีสวนไดสวนเสีย แหลงท่ีมาของความตองการ และ
ความรูเก่ียวกับโดเมนมีความจําเปนอยางยิ่งตอการวิศวกรรมความตองการ นักศึกษาจะไดศึกษาและวิพากษ
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คุณลักษณะของความตองการและเอกสารความตองการท่ีมีคุณภาพตามท่ีกําหนดโดยมาตรฐาน อาทิเชน IEEE 
830-1998 แบงกลุมเพ่ือฝกปฏิบัติกระบวนการวิศวกรรมความตองการดวยกรณีศึกษาขนาดเล็ก กลุมควร
สามารถใชเทคนิคข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเสาะหา วิเคราะห จัดทําและตรวจสอบความถูกตองของรายการความ
ตองการ เพ่ือผลิตเอกสารความตองการตามรูปแบบท่ีกําหนดไดอยางมีคุณภาพ 

This course emphasizes the importance of requirements of a software system 
and the importance of requirements engineering to the engineering of software. The concepts 
of system, boundary, system context, and context boundary are introduced. The term 
requirement is then defined and classified. The RE process including common techniques are 
explored starting from requirements elicitation, analysis, document and specification, 
validation, to requirements management. Students will learn that knowing real stakeholders, 
sources of requirements, and domain knowledge is essential for RE. The quality attributes of 
requirements and requirements documents as specified in a standard, such as IEEE 830-1998, 
are introduced and discussed. A small case study is assigned to student groups to practice RE 
process as a term project. The groups should be able to adopt basic techniques to elicit, 
analyze, document and validate requirements to produce good quality requirements 
documents with the specified template. 
 
SWE62-233  การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ     3(3-0-6) 

 Object-Oriented Analysis and Design 
วิชาบังคับกอน: SWE62-205 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  หรือ 
  COE62-232 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   
Prerequisite: SWE62-205 Object-Oriented Programming or 
  COE62-232 Object-Oriented Programming 

รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการซอฟตแวรแบบยูนิไฟโปรเซส ยูเอ็มแอล และ
ครอบคลุมหลักการวิเคราะหและออกแบบในแนวทางเชิง โดยใชยูสเคสไดอาแกรม แอคติวิทีไดอาแกรม คลาส
ไดอาแกรม แพคเกจไดอาแกรม ซีเควนไดอาแกรม โดยใชเครื่องมือชวยวาดยูเอ็มแอล 

This course studies object-orientation concepts, Unified Process and Unified 
Modeling Language (UML).  Topic includes an object-oriented approach to analysis and design 
by using Use Case diagrams, Activity diagrams, Class diagrams, Package diagrams, Sequence 
diagrams by using UML modeling tools. 
 
SWE62-241  การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร    2(2-0-4) 

 Human-Computer Interaction 
รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การสื่อสารผาน

คอมพิวเตอร แบบจําลองการปฏิสัมพันธของมนุษยกับคอมพิวเตอร ขีดความสามารถของมนุษยและปจจัยท่ี
เก่ียวของ แบบจําลองการรูจํา ความสามารถในการใชงานของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
การออกแบบและพัฒนาการปฏิสัมพันธ รวมถึงการออกแบบยูเอ็กซ แนวโนมของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษย
และคอมพิวเตอร 
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 This course studies concepts of human-computer interaction, computer-
mediated communication, models of human-computer interaction, human capabilities and 
factors, cognitive models, usability in human-computer interaction, interaction design and 
development including User Experience design. Finally, Students will able to know current 
trends of human-computer interaction. 
 
SWE62-261  กระบวนการซอฟตแวรและการปรับปรุงกระบวนการ   2(2-0-4) 
           Software Process and Process Improvement 

รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับนิยามของกระบวนการซอฟตแวร วงชีวิตของกระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร ตัวแบบและวิธีการในกระบวนการซอฟตแวร ตัวแบบและวิธีการท่ีนิยม อาทิ ตัวแบบน้ําตก วิธีการ
แบบอไจล แนะนําการวัดและการประเมินเพ่ือปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวร แนะนําตัวแบบการปรับปรุง
กระบวนการซอฟตแวร และมาตรฐานดานกระบวนการซอฟตแวรระดับสากล อาทิ กระบวนการซอฟตแวร
ระดับบุคคล (พีเอสพี) กระบวนการซอฟตแวรระดับทีม (ทีเอสพี) ซีเอ็มเอ็มไอ มาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี   

This course examines the software process definition, software development 
life cycles, software process models and methods, popular models and methods such as 
Waterfall and Agile methods. Students study the introduction to process measurement and 
assessment for process improvement, introduction to software process improvement, 
software process standards such as Personal Software Process (PSP), Team Software Process 
(TSP), CMMI, and ISO/IEC standards.  
 
SWE62-308  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณไรสาย    3(2-2-5)
            Mobile Device Application Development 

รายวิชานี้ครอบคลุมเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการท่ีใชในอุปกรณไรสาย โครงสราง 
ความสามารถ และขอจํากัดของการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณไรสายประเภทตาง ๆ เครื่องมือ
ในการพัฒนา ภาษาคอมพิวเตอรเพ่ือการพัฒนาโปรแกรมสําหรับอุปกรณไรสาย การออกแบบและสรางสวน
ติดตอกับผูใชงาน การสรางภาพกราฟกแบบตางๆ การสรางและจัดเก็บขอมูลบนอุปกรณมือถือ การสรางแอป
พลิเคชันตางๆ บนโทรศัพทมือถือ การฝกปฏิบัติสรางโปรแกรมประยุกตเพ่ือเรียนรูการใชเครื่องมือ ภาษา
โปรแกรม การจําลองการทํางาน แกไขและทดสอบโปรแกรมประยุกต 

This course covers a technology and operating system of mobile device, 
structure, ability, and limitation of program connection on different mobile device, software 
development tools, mobile device programming language, construct and design user interface, 
create different type of graphics image, connect, create, and store data in mobile devices, 
hands-on practice, students will be able to develop an application for mobile devices using 
development tools and languages, using emulators for development and testing. 
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SWE62-309  การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี             2(2-0-4)  
                Algorithm Analysis and Design 
วิชาบังคับกอน: SWE62-104 โครงสรางขอมูล 
Prerequisite: SWE62-104 Data Structures 

รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดการออกแบบและวิเคราะหข้ันตอนวิธี การวิเคราะหความซับซอน 
ข้ันตอนวิธีเชิงละโมบ เทคนิคการแบงแยกเพ่ือเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต และข้ันตอนวิธีเชิงกราฟ  

This course provides a concept to design and analysis an algorithms and 
analyze a complexity of algorithm. Topics include the divide-and-conquer techniques, greedy 
algorithms, dynamic programming and graph algorithms. 

 
SWE62-343  สถาปตยกรรมและการออกแบบซอฟตแวร     2(1-2-3) 

 Software Architecture and Design 
รายวิชานี้อธิบายหลักการทํางานของสถาปตยกรรมระบบและสถาปตยกรรมซอฟตแวร 

หลักการออกแบบซอฟตแวร ขอมูลท่ีใชในการออกแบบ การออกแบบโดยระบุขอตกลง เครื่องมือชวยการ
ออกแบบ เม่ือสิ้นสุดการเรียนผูเรียนจะสามารถระบุความสัมพันธของความตองการระบบกับสถาปตยกรรม 
รวมท้ังสามารถออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวรได.  

This course describes a principle of system and software architecture, software 
design, design input, design-by-contract and design tools.  By the end of this course, students 
will be able to define and identify a relationship between system requirements and 
architecture. Furthermore, they will be able to design an architectural design. 
  
SWE62-351  การทดสอบซอฟตแวร            3(2-2-5) 

 Software Testing 
วิชาบังคับกอน: SWE62-103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือ  

SWE62-205 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ 
  COE62-232 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   
Prerequisite: SWE62-103 Computer Programming or  

SWE62-205 Object-Oriented Programming or 
  COE62-232 Object-Oriented Programming 

รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการทดสอบซอฟตแวร การทดสอบเชิงฟงกชัน การทดสอบ
เชิงโครงสราง ความครอบคลุมของการทดสอบ ระดับของการทดสอบ การทดสอบหนวย การทดสอบรวม
หนวย การทดสอบระบบ การทดสอบตามวัฏจักรของการพัฒนาซอฟตแวร การทดสอบเชิงวัตถุ การทดสอบ
การยอมรับระบบ การทดสอบการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร ความซับซอนของซอฟตแวร 
การประเมินกรณีทดสอบ การวางแผนการทดสอบ การจัดทําเอกสารของการทดสอบ การจัดองคกรเพ่ือการ
ทดสอบ และการวัดเก่ียวกับการทดสอบ 
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This course covers concepts of software testing, functional testing, structural 
testing, test coverage, levels of testing, unit testing, integration testing, system testing, software 
life cycle based testing, object-oriented testing, acceptance testing, human-computer 
interaction testing, software complexity, evaluating test cases, test planning, test 
documentation, test organization and metrics for testing.  
 
SWE62-352  มาตรวัดและการประกันคุณภาพซอฟตแวร                   2(2-0-4) 
   Software Metrics and Quality Assurance   

รายวิชานี้ศึกษาหลักการเบื้องตนของคุณภาพซอฟตแวร มาตรวัดซอฟตแวร การประกัน
คุณภาพซอฟตแวร มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ ผูเรียนสามารถวางแผน ควบคุมและดําเนินการกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับคุณภาพโดยใชมาตรฐานไอทริปเปลอี นอกจากนี้ ผูเรียนสามารถเลือกมาตรวัดซอฟตแวรท่ีเหมาะสม
กับการตรวจสอบและตรวจทานซอฟตแวร การทบทวน การจัดการคุณภาพซอฟตแวร คุณภาพผลิตภัณฑและ
สวนประกอบซอฟตแวร และคุณภาพกระบวนการในวงจรการพัฒนาซอฟตแวร  

This course studies a principle of software quality, software metrics, software 
quality assurance, IEEE standards and documents. Students will be able to plan, control and 
operate quality activities using IEEE standards. In addition, they will be select a proper software 
measure for software verification and validation, software review, software product and 
component and software process. 
 
SWE62-353 การขับเคล่ือนการพัฒนาซอฟตแวรดวยการทดสอบ    3(2-2-5) 

Test-driven Software Development  
รายวิชานี้ศึกษาแนวคิด เครื่องมือ กรอบแนวคิด และสภาพแวดลอมเก่ียวกับการขับเคลื่อน

การพัฒนาดวยการทดสอบ (ทีดีดี) การทดสอบระดับหนวยดวยทีดีดี ความครอบคลุมของโคด การทําการ
ทดสอบ การใชวัตถุจําลองเพ่ือขจัดการข้ึนตอสภาพแวดลอมภายนอก การทําโคดรีแฟคเทอริง การผสานรวม
หนวยอยางตอเนื่องและการติดตั้งใชงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาดวยการทดสอบการยอมรับระบบ (เอทีดีดี) 

This course studies concepts, tools, frameworks, and environments of Test 
Driven Development (TDD), unit testing with TDD, code coverage, testing implementation, 
using mock objects to remove external dependencies, code refactoring, continuous integration 
and deployment, and Acceptance Test Driven Development (ATDD). 
 
SWE62-362  วิวัฒนาการซอฟตแวรและการบํารุงรักษา     3(2-2-5) 

 Software Evolution and Maintenance 
รายวิชานี้ มุงเนนท่ีจะศึกษาวิวัฒนาการของซอฟตแวรและผลกระทบของวิวัฒนาการ

ซอฟตแวร พ้ืนฐานการบํารุงรักษาซอฟตแวร กระบวนการและกิจกรรมการบํารุงรักษาซอฟตแวร การ
โปรแกรมคอมพรีเฮนชัน แบบรูปการออกแบบ การปรับรื้อระบบ การวิศวกรรมยอนกลับเพ่ือการบํารุงรักษา 
และ โคดรีแฟคเทอริง เม่ือสิ้นสุดการเรียนผูเรียนจะสามารถจัดทําเอกสารและประยุกตใชเทคนิคและเครื่องมือ
เพ่ือการบํารุงรักษาซอฟตแวรในโดเมนตางๆได 
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This course focuses on an evolution of software and its impacts, basic software 
maintenance, software maintenance processes and activities, program comprehension, design 
pattern, re-engineering, reverse engineering and code refactoring. To pass, students will be 
able to document and apply techniques and tools for maintenance in various domains. 
SWE62-372  การจัดการโครงแบบและความเส่ียงซอฟตแวร     2(2-0-4) 
  Software Configuration and Risk Management  

รายวิชานี้ศึกษาความจําเปนและความสําคัญของการจัดการโครงแบบซอฟตแวร แนวคิด
เก่ียวกับการจัดการโครงแบบซอฟตแวร การระบุชิ้นงานท่ีตองการควบคุม การควบคุมโครงแบบ กรรมการ
ควบคุมโครงแบบซอฟตแวร (เอสซีซีบี) การกําหนดสถานะของโครงแบบ การตรวจสอบกระบวนการจัดการ
โครงแบบ การควบคุมเวอรชัน การจัดการการปลอย การจัดองคกรเพ่ือจัดการโครงแบบซอฟตแวร และการ
จัดการและควบคุมเอกสาร ความจําเปนและความสําคัญของการจัดการความเสี่ยงซอฟตแวร แนวคิดเก่ียวกับ
การจัดการความเสี่ยงซอฟตแวร การระบุปจจัยเสี่ยง องคประกอบของความเสี่ยง การประมาณการความเสี่ยง 
การบรรเทาความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยง และ แผนการจัดการความเสี่ยง 

This course deals with the need and importance of software configuration 
management, concept of software configuration management, configuration identification,  
configuration control, software configuration control board (SCCB), configuration status 
accounting, configuration verification and audits, version control, release management, 
software configuration management organization, and documentation management and 
control. In addition, this course deals with the need and importance of software risk 
management, concept of software risk management, risk identification, risk component, risk 
projection, risk mitigation, risk monitoring, and risk management plan. 
 

2.4 กลุมวิชาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ      8  หนวยกิต 
SWE62-104   โครงสรางขอมูล        3(2-2-5) 
       Data Structures 
วิชาบังคับกอน: SWE62-103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
Prerequisite: SWE62-103 Computer Programming 

รายวิชานี้ศึกษาขอมูลและขอมูลแบบโครงสราง โครงสรางขอมูลแบบแถวลําดับ การเก็บ
ขอมูลแบบลิสต โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสน เชน โครงสรางขอมูล แบบสแตก คิว และเด็ค เปนตน โครงสราง
ขอมูลแบบไมเปนเชิงเสน เชน โครงสรางขอมูลแบบตนไม โครงสรางขอมูลแบบกราฟ เทคนิคการเรียงลําดับ
ขอมูล เทคนิคการคนหาขอมูล การประยุกตใชโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 

 This course studies data and structures of data, vector, array, matrix and list, 
linear data structured, stack, queue and deque, non-linear data structured, tree and graph, 
sorting and searching technique, application of data structures and algorithms. 
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SWE62-212  การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 
 Data Communications and Computer Network 

รายวิชานี้ประกอบดวยหลักการพ้ืนฐานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร โปรโตคอลระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร รูปแบบมาตรฐานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร สื่อและการรับสงสัญญาณเบื้องตน 
ระบบโครงขายคอมพิวเตอรทองถ่ิน การออกแบบระบบเครือขายเบื้องตน เราทติงโปรโตคอลและความ
ปลอดภัยของระบบเครือขายเบื้องตน 

This course provides a computer Networks fundamental, networking protocol, 
standard network model (OSI/TCP/IP), basic concepts of signaling and communication media, 
local area network (LAN), basic network design, routing protocol and basic network security 
concepts. 
 
SWE62-342  ความม่ันคงซอฟตแวร        2(1-2-3) 

 Software Security 
รายวิชานี้อธิบายความรู พ้ืนฐานดานความม่ันคงของซอฟตแวร  ความม่ันคงระดับ

ระบบปฏิบัติการ เครือขาย และฐานขอมูล มาตรฐานและเครื่องมือสําหรับการสรางความม่ันคงของซอฟตแวร  
ผูเรียนจะสามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงความม่ันคง  สถาปตยกรรมเชิงความม่ันคง การควบคุม
การเขาถึงและการจัดการสิทธิ์ การเขียนโปรแกรมเชิงปองกัน ความม่ันคงบนเว็บ การจําลองภัยคุกคาม และ
การปฏิสัมพันธกับมนุษยในความม่ันคง  

This course introduce to software security, operating system security, network 
security, database security, software security standards and tools. Students will be able to 
design and program secure software, security architectures; access-controls and 
authentication, defensive programming, web security, threat-modeling, human-computer 
interaction in security. 

 
2.5 กลุมวิชาฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร    4  หนวยกิต 

SWE62-211  สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ     4(4-0-8) 
  Computer Architecture and Operating System 

รายวิชานี้ ศึกษาองคประกอบคอมพิวเตอร การแทนคาตัวเลขและตัวอักษรภายใน
คอมพิวเตอร รายละเอียดการทํางานของหนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา หนวยรับสงขอมูลและหนวย
จัดเก็บขอมูล และการเชื่อมตอขององคประกอบ การขัดจังหวะ และศึกษาการทํางานของระบบปฏิบัติการ 
การจัดการหนวยประมวลผลกลางและลําดับข้ันตอนการจัดลําดับงานของหนวยประมวลผลกลาง การจัดการ
โปรเซสและการจัดสรรทรัพยากร การบริหารและจัดการหนวยความจํา โปรแกรมจําลองการทํางาน
ระบบปฏิบัติการ 

This course studies computer organization, representation of numbers and 
characters, functional description of central processing unit, memory, input/output and mass 
storage devices and their interconnection and interrupt. Students also learn a major function 
of an operating system such as CPU management and scheduling algorithm, process 
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management and resource management, memory management and vmware guest operating 
system. 
 
       4) กลุมวิชาโท                            20 หนวยกิต 
 4.1)กลุมวิชาวิทยาศาสตรขอมูล 
SWE62-325  สถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล       3(2-2-5) 
              Statistic for Data Analysis 

รายวิชานี้ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติและการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย ความนาจะเปน การ
แจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร การ
วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การประยุกตใชหลักสถิติในกรณีศึกษาทาง
วิทยาศาสตรขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประมวลผลทางสถิติ 
  This course studies principle of statistic and research, research methodology, 
probability, probability distribution of random variables, estimation, hypothesis testing, Chi-
square test, analysis of variance, regression and correlation analysis. Students will be able to 
apply the knowledge in data science case study using statistical software. 
 
SWE62-381  การประมวลภาพลักษณ        3(3-0-6) 
  Digital Image Processing 

รายวิชานี้ยกตัวอยางการประยุกตใชงานดานการประมวลภาพลักษณ และศึกษาการถอด
ภาพ การแปลงภาพเปนดิจิทัล ฮีสโตรแกรมของภาพ การขยายคาตางสี การปรับปรุงภาพ การลดสัญญาณ
รบกวนภายในภาพ ตัวกรองภาพแบบรวม ตัวกรองแบบไมเชิงเสนแฟมขอมูลภาพ สี การประมวลผลภาพสี 
การตรวจหาเสน การตรวจหาเสนขอบ การแบงสวนเบื้องตน เทคนิคทะเบียนภาพ และแนะนําการรูจําวัตถุ 

This course provides an overview of image processing application. Students 
study image acquisition, image digitization, image histogram, contrast enhancement, image 
enhancement by using image smoothing and image sharpening, image restoration, linear and 
non-linear filters, image files and archives, colors, color image processing,  line detection, edge 
and boundary detection, basic segmentation, image registration and overview of object 
recognition. 
 
SWE62-384  การจัดเก็บและคนคืนเนื้อหาดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Digital Content Storage and Retrieval 

รายวิชานี้ประกอบดวยการอธิบายแนวความคิดในการจัดเก็บและคนคืนเนื้อหาดิจิทัล การ
จัดเก็บขอมูลและข้ันตอนการสืบคน วิธีการคนคืน รูปแบบการจัดเก็บขอมูล กระบวนการในการเลือกขอมูลท่ี
ตรงกับการสอบถาม เทคนิคการสรางดัชนีและการสืบคน การประเมินประสิทธิผลของการคนคืน  การแสดง
ขอมูลท่ีสืบคนได เครื่องมือในการสืบคน 

This course provides a concepts of digital content storage and retrieval, storage 
management and retrieval process, data representation, query structure and matching process, 
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indexing and searching technique, retrieval effective measures, output presentation and search 
engine. 
 
SWE62-385 การสรางภาพขอมูล       3(2-2-5) 

Data Visualization 
รายวิชานี้ศึกษาภาพรวมของการสรางภาพขอมูล หลักการออกแบบและเทคนิคในการสราง

ภาพขอมูล พ้ืนฐานการสื่อสารและการจัดวางเพ่ือสรางการนําเสนอขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ และการฝก
ปฏิบัติการใชเครื่องมือในการสรางภาพขอมูลดวยกรณีศึกษา 

This course provides an overview of data visualization, key design principles 
and techniques for visualizing data, the fundamentals of communication and alignment 
around concepts for effective data presentation, and practice of using data visualization tools 
with a case study.  

 
SWE62-386 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล      3(2-2-5) 

Data Warehousing and Data Mining 
รายวิชานี้ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการคนหาองคความรูจากฐานขอมูล คลังขอมูล 

เปรียบเทียบฐานขอมูลสําหรับดําเนินงานกับคลังขอมูล ระบบคลังขอมูลและสวนประกอบ แบบจําลองมิติ 
กระบวนการวิเคราะหออนไลน (โอแล็บ) การเตรียมขอมูล เหมืองขอมูล สถาปตยกรรมของระบบเหมืองขอมูล 
วิธีการทําเหมืองขอมูล ไดแก กฎความสัมพันธ การจําแนกประเภท การทํานาย การจัดกลุม และ การ
ประยุกตใชคลังขอมูลและเหมืองขอมูล  

This course provides an introduction to knowledge discovery in database, data 
warehousing, comparing operational database to data warehouse, data warehousing system 
and components, dimensional modeling, online analytical processing (OLAP), preprocessing 
data, data mining, architecture of data mining system, data mining methods such as association 
rule, classification, prediction, cluster analysis, and data warehousing and data mining 
applications.  

 
SWE62-387  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ        3(2-2-5) 
  Business Intelligence Systems 

รายวิชานี้ศึกษาแนวคิด หลักการ และประโยชนของธุรกิจอัจฉริยะ การนําธุรกิจอัจฉริยะไป
ประยุกตใชในองคกร การออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการกระบวนการธุรกิจ
อัจฉริยะ การใชเครื่องมือสําหรับกระบวนการอีทีแอล การใชเครื่องมือสําหรับการประมวลผลขอมูล การใช
เครื่องมือสําหรับการสรางและวิเคราะหขอมูลในคิวบหลายมิติ การใชเครื่องมือในการทํารายงาน และการสราง
แดชบอรด 

 This course studies concepts and benefits of business intelligence, applying 
business intelligence in organizations. Moreover, Students will be able to design business 
intelligence architectures, manage business intelligence operations, data preprocessing and 
use the tool for Extract Transform and Load (ETL) process, tool for generating and analyzing 
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information in a multi-dimensional cube, tool for reporting and generating dashboard 
capabilities to prepare managerial reports.  

 
SWE62-388  การพัฒนาขอมูลขนาดใหญ      3(2-2-5) 
  Big Data Implementation 
  รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับขอมูลขนาดใหญ อธิบายกรอบความคิดของแมพ-รีดิวซ และ
สถาปตยกรรมขอมูลขนาดใหญ สามารถวิเคราะหและประมวลผลขอมูลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีเก่ียวกับ
ขอมูลขนาดใหญได 
  This course provides a concept of Big Data, concept of MapReduce and 
ecosystem of Hadoop Big Data. Additionally, Students will be able to implement and analyze 
the big data by the related tools of big data.  
 
 4.2)กลุมวิชาวิศวกรรมระบบฝงตัว 
COE62-221       การออกแบบวงจรตรรกะและเชิงเลข 

Digital Circuits and Logic Design 
4(4-0-8) 

 การออกแบบวงจรดิจิทัลเบื้องตน ระบบเลขฐาน การดําเนินทางคณิตศาสตร พีชคณิตบูลีน 
การสรางวงจรคอมบิเนชัน วงจรชนิดซีเควนเชียล วงจรหนวยความจํา และองคประกอบอ่ืนสําหรับการ
ดําเนินการทางคณิตศาสตร การออกแบบวงจรดวยภาษาบรรยายฮารดแวรและการใชงานเอฟพีจีเอเบือ้งตน 

 Digital design basics: number representation, arithmetic operations, Boolean 
algebra, and their realization as basic logic circuits. Building blocks: combinational, sequential, 
memories, and elements for arithmetic operations. Hardware Description Languages (HDLs), 
digital circuit modeling, design tools, and tool flow. Programmable logic platforms (e.g., FPGAs) 
for implementing digital systems 

 
COE62-214       ไมโครโพรเซสเซอรและระบบสมองกลฝงตัว 

Microprocessors and embedded systems 
4(3-2-7) 

รายวิชาบังคับกอน: COE62-221 การออกแบบวงจรตรรกะและเชิงเลข 
Pre-requisite: COE62-221 Digital and Logic Circuits Design 

วิวัฒนาการของสถาปตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร กลุมสัญญาณของไมโครโพรเซสเซอร  ผัง
เวลา  การเชื่อมตอหนวยความจําภายนอกและอุปกรณอินพุตเอาตพุต  การตรวจแกทางฮารดแวร การเขาถึง
หนวยความจําโดยตรง การโปรแกรมดวยภาษาเครื่อง แอสเซมบลี และภาษาซี การบริการการขัดจังหวะ  
สถาปตยกรรมของระบบฝงตัว หลักการทํางานของระบบ ระบบปฏิบัติการของระบบฝงตัว การออกแบบ
ระบบฝงตัวและการโปรแกรมควบคุมระบบ การใชไมโครโพรเซสเซอรในงานระบบฝงตัวเบื้องตน ปฏิบัติการ
เก่ียวกับระบบไมโครโพรเซสเซอรและระบบฝงตัวเพ่ือเสริมความรูทางทฤษฎ ี

The evolution of microprocessor architectures, microprocessor signal groups, 
timing diagram, interfacing techniques of external memory and I/O devices, hardware testing; 
direct memory access, machine language, assembly and C programming, EPROM 
programming, interrupt service routines, Architecture of embedded systems, operating 
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principle of systems, operating system of embedded systems, embedded systems design and 
microcontroller programming, basic microprocessor application on embedded systems, 
experiments relevant to microprocessor systems and embedded system reinforcing the 
theoretical concepts. 

 
COE62-311       การเช่ือมตอและการรวมระบบ 

System Interfacing and Integration 
4(3-2-7) 

วิชาบังคับกอน: COE62-214 ไมโครโพรเซสเซอรและระบบสมองกลฝงตัว 
Prerequisite: COE62-214 Microprocessors and embedded systems 

หลักการเชื่อมตอฮารดแวรคอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขาง มาตรฐานการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอร การเขียนภาษาคอมพิวเตอรสําหรับระบบสมองกลฝงตัวข้ันสูง    ไมโครคอนโทรเลอรและการ
เชื่อมตอสําหรับระบบฝงตัวท้ังแบบมีสายและไรสาย การทํางานรวมกันระหวางระบบฝงตัวและระบบอ่ืนท่ีถูก
เชื่อมตอ การประยุกตใชการเชื่อมตอคอมพิวเตอรในระบบควบคุม ปฏิบัติการการประยุกตใชการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรเพ่ือเสริมความรูทางทฤษฎ ี

Principle of the hardware computers interface with peripheral devices, 
standard of computer interfacing, advanced programming for embedded systems, 
microcontroller wire and wireless interfacing on embedded systems, interoperability between 
embedded systems and other interfaced systems, the computer interfacing applications in 
control systems and laboratory of the computer interfacing applications. 

 
COE62-381 ระบบสมองกลฝงตัวข้ันสูง 

Advanced Embedded Systems 
4(3-2-7) 

รายวิชาบังคับกอน: COE62-214 ไมโครโพรเซสเซอรและระบบสมองกลฝงตัว 
Pre-requisite: COE62-214 Microprocessors and embedded systems 

สถาปตยกรรมและการออกแบบระบบฝงตัวแบบขนานและกระจาย การประมวลผลหลาย
ทาง หลักการทํางานของระบบฝงตัวเชิงเวลาจริง  การประยุกตใชระบบฝงตัวแบบขนานและกระจาย  เทคนิค
การจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานของระบบฝงตัว ระบบฝงตัวแบบเคลื่อนท่ีและระบบเครือขาย แบบฐาน
งานสําหรับระบบฝงตัว ปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับระบบฝงตัวเพ่ือเสริมความรูทางทฤษฎ ี

Architecture and design of parallel and distribution embedded systems, 
multiprocessing, principles of real time embedded systems, parallel and distribution 
embedded systems applications, Techniques for low-power operation, Mobile and 
networked embedded systems, Computing platforms for Embedded Systems, experiments 
relevant to embedded systems that reinforce the theoretical concepts. 

 
COE62-382 การออกแบบระบบโดยใชแบบจําลอง 

Model-Based System Design 
4(3-2-7) 

รายวิชานี้เปนการแนะนําการออกแบบระบบโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร โดยการ
เขียนแบบจําลองในโปรแกรมเชน Simulink แลวเปลี่ยนแบบจําลองเปนซอฟตแวร เนื้อหารายวิชา
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ประกอบดวย เครื่องมือท่ีใชสําหรับสรางแบบจําลอง การสรางแบบจําลองของตัวถูกควบคุม การสราง
แบบจําลองของตัวควบคุม การจําลองการทํางานของระบบ การใชงานตัวควบคุม การทดสอบตัวควบคุมบน
อุปกรณจริง การปรับแตงแบบจําลอง และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกแบบระบบโดยใช
แบบจําลอง 

Introduction to model-based system design, model building tools, plant 
model building, controller model building, system simulation, controller implementation, 
testing controller on real systems, model tuning, trends in Model-Based System design. 

 
SWE62-271  วิศวกรรมซอฟตแวรเบ้ืองตน***      3(3-0-6) 

 Introduction to Software Engineering 
รายวิชานี้แนะนําความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิศวกรรมซอฟตแวร กระบวนการซอฟตแวร การ

จัดการโครงการซอฟตแวร การวัดซอฟตแวร การวางแผนโครงการการจัดทําซอฟตแวร การจัดตารางเวลาและ
การติดตามโครงงาน การจัดการโครงแบบของซอฟตแวร วิศวกรรมความตองการ การออกแบบซอฟตแวร การ
ตรวจสอบความถูกตองของซอฟตแวร การประกันคุณภาพ วิวัฒนาการซอฟตแวร  

This course introduce to software engineering, software process, software 
project management, software metrics, software project planning, project scheduling and 
tracking, software configuration management, requirements engineering, software design, 
software verification and validation, quality assurance and software evolution.  
หมายเหตุ *** SWE62-271 เปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตในหลักสูตร เปดสอนในหมวดวิชาโทสําหรับหลักสูตรอื่น 
 
 

 5) กลุมวิชาสหกิจศึกษา        17  หนวยกิต 
SWE62-390  เตรียมสหกิจศึกษา                                                                     1(0-2-1) 

 Pre-Cooperative Education 
รายวิชานี้เปนการปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการ ท้ังในประเทศและตางประเทศประกอบดวย การจัดทําประวัติยอและใบสมัครงานเปน
ภาษาอังกฤษ เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ การทํางานในองคกรแบบตาง ๆ และจริยธรรมใน
การทํางาน การเตรียมทักษะดานการปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ การ
จัดทําโครงงาน และรายงานสหกิจศึกษา เทคนิคการนําเสนอ การเปนผูประกอบการ และความปลอดภัยใน
การทํางาน 

This course is a preparatory before cooperative education for both in Thailand 
and in oversea. Aim to prepare students in resume writing, cover letter for job applications, 
techniques for job application and job interviews, working in various kinds of organization, 
work ethics. In addition, to prepare students in social skills adjustment, personality 
development, life-style and career planning, project planning, academic report and 
presentation, the basic knowledge in the occupational safety and entrepreneurship. 
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SWE62-491 สหกิจศึกษา1                                                                           8(0-40-0) 
  Cooperative Education 
เง่ือนไขรายวิชา: เปนนักศึกษาท่ีไดรับคะแนน S จากรายวิชา SWE62-390 เตรียมสหกิจศึกษา และสอบ
ผานรายวิชาท่ีแตละหลักสูตรกําหนดหรือมีสถานภาพเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 ข้ึนไป 
Conditions:  For students who receive S grade from SWE62-390 Pre-cooperative 
Education and have passed the minimum requirement of the curriculum or second year 
student and above. 

รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพ่ือใหมีการทํางานจริงเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเปน
พนักงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร เปนระยะเวลา 
ไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเนื่อง โดยนักศึกษาตองปฏิบัติงานภายใตการดูแลแนะนําของผูนิเทศงานของสถาน
ประกอบการและอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาตองจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงาน และ รายงาน
ความกาวหนา รายงานสหกิจศึกษา และเขารวมกิจกรรมหรือการนําเสนอผลการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  

This course aims to enable the student for real work academically and 
professionally as a full time staff member in the approved workplace related to the field of 
study for at least 16 weeks continuously. The students are required to work under the 
supervision advisory staff and cooperative supervisor. Moreover, the students are also required 
to record their working performance and report and submit the academic report progress to 
both staff and cooperative supervisor including to participate the cooperative education 
presentation day organized by the university. 
 
SWE62-492 สหกิจศึกษา2                                                                            8(0-40-0) 
  Cooperative Education 
เง่ือนไขรายวิชา: เปนนักศึกษาท่ีไดรับคะแนน S จากรายวิชา SWE62-491 สหกิจศึกษา 1   

Conditions:  For students who receive S grade from SWE62-491 Cooperative Education  

รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพ่ือใหมีการทํางานจริงเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเปน
พนักงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของทางดานวิศวกรรมซฮฟตแวรเปนระยะเวลา 
ไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเนื่อง โดยนักศึกษาตองปฏิบัติงานภายใตการดูแลแนะนําของผูนิเทศงานของสถาน
ประกอบการและอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาตองจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงาน และ รายงาน
ความกาวหนา การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา และเขารวมกิจกรรมหรือการนําเสนอผลการปฏิบัติงานท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  

This course aims to enable the student for real work academically and 
professionally as a full time staff member in the approved workplace related to the field of 
study for at least 16 weeks continuously. The students are required to work under the 
supervision advisory staff and cooperative advisor. Moreover, the students are also required 
to record their working performance and report and submit the academic report progress to 
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both staff and cooperative supervisor including to participate the cooperative education 
activities organized by the university.   
 
3.2 ช่ือ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 

ผลงานทางวิชาการ  
5 ป ยอนหลัง 

1. ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายอุหมาด หมัดอาดํ้า วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2532 
ค.บ. (คณิตศาสตร-วัดผลการศึกษา), วิทยาลัยครูสงขลา, 2529 

มีผลงานทางวิชาการผาน
ตามเกณฑ 

(รายละเอยีดดังภาคผนวก ค) 
2. ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางเยาวเรศ  
ศิริสถิตยกุล 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
2547 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2538 

มีผลงานทางวิชาการ 
ผานตามเกณฑ 

(รายละเอยีดดังภาคผนวก ค) 
3. ผูชวย 
ศาสตราจารย  
 

นางฐิมาพร เพชรแกว วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2543 
วท.บ. (คณิตศาสตรประยกุต), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2540 

มีผลงานทางวิชาการ 
ผานตามเกณฑ 

(รายละเอยีดดังภาคผนวก ค) 
4. อาจารย  
 

นางจิตติมา ศังขมณี Ph.D. (Computer Science), University of London, United 
Kingdom, 2553 
พบ.ม. (สถิติประยกุต) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2539 
วท.บ. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2528 
 

มีผลงานทางวิชาการ 
ผานตามเกณฑ 

(รายละเอยีดดังภาคผนวก ค) 

5. อาจารย  
 

นางสาวกรัณรัตน  
ธรรมรักษ 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2556 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2549 
สส.บ. (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 
2545 
 

มีผลงานทางวิชาการ 
ผานตามเกณฑ 

(รายละเอยีดดังภาคผนวก ค) 

6. อาจารย  นางสาวพุทธิพร ธน
ธรรมเมธี 

วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2550 
สส.บ. (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 
2547 
 

มีผลงานทางวิชาการ 
ผานตามเกณฑ 

(รายละเอยีดดังภาคผนวก ค) 

7. อาจารย  นางสาวศิริภิญโญ 
จันทมุณี 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) (เกยีรตินิยม),  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2546 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2541 

มีผลงานทางวิชาการ 
ผานตามเกณฑ 

(รายละเอยีดดังภาคผนวก ค) 
 

3.2.2 อาจารยพิเศษ   
ไมมี 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ

จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
2) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปพัฒนาซอฟตแวรโดยใชกระบวนการซอฟตแวรเปน

เครื่องมือไดอยางเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ

สถานประกอบการได 
5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได  

 

 4.2 ชวงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 4  

 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 จัดเต็มเวลารวม 4 เดือน หรือระยะเวลารวมไมต่ํากวา 16 สัปดาห ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของป
การศึกษาท่ี 4 

 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

 ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชความรูและทักษะใน
การพัฒนาซอฟตแวรและการบริหารจัดการโครงการ ระดับทีมงาน และมีรายงานท่ีตองนําสงตามรูปแบบและ
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด เนนการรับโจทยจริงจากสถานประกอบการหรือผานการประกวด
เคาโครงจากหนวยงานภายนอก 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชความรูและทักษะในการ

พัฒนาซอฟตแวรและการบริหารจัดการโครงการ ระดับทีมงาน และมีรายงานท่ีตองนําสงตามรูปแบบและ
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด เนนการรับโจทยจริงจากสถานประกอบการหรือผานการประกวด
เคาโครงจากหนวยงานภายนอก 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษาสามารถประยุกตใชกระบวนการซอฟตแวรในการทํางานอยางเปนระบบ และทํางานเปนทีม 
เพ่ือนําเสนอระบบซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพทํางานไดจริง ตามความตองการในกรอบเวลาท่ีกําหนด 

 
5.3 ชวงเวลา 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 และ 3 ของชั้นปท่ี 4 
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5.4 จํานวนหนวยกิต 
 หนวยกิตรวมท้ังสิ้น 5 หนวยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 
 กรณีท่ี 1 รับโจทยจากสถานประกอบการ 

ตัวแทนสถานประกอบการและหลักสูตรฯ ประชุมหารือเก่ียวกับการรับโจทยโครงงานและขอบเขต
เบื้องตน โดยแตละกลุมตองประกอบดวยสมาชิกไมต่ํากวา 2 คน กรรมการพิจารณาความเหมาะสม กําหนด
อาจารยท่ีปรึกษา และชั่วโมงการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงให
ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานใหศึกษาแกนักศึกษา 
 กรณีท่ี 2 ผานการประกวดเคาโครงจากหนวยงานภายนอก 

นักศึกษาเสนอหัวขอโครงงานท่ีเคยผานการประกวดเคาโครงตามเวทีการประกวดตางๆ มาแลวตอ
กรรมการ โดยแตละกลุมตองประกอบดวยสมาชิกไมต่ํากวา 2 คน กรรมการพิจารณาความเหมาะสม กําหนด
อาจารยท่ีปรึกษา และชั่วโมงการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงให
ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานใหศึกษาแกนักศึกษา 

กรณีท่ี 3 โครงงานเชิงวิจัย และกรณีอ่ืนๆ 
นักศึกษาเสนอหัวขอโครงงานท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยหรืออ่ืนๆ ตามความสนใจตอกรรมการ โดยแตละ

กลุมตองประกอบดวยสมาชิกไมตํ่ากวา 2 คน กรรมการพิจารณาความเหมาะสม กําหนดอาจารยท่ีปรึกษา 
และชั่วโมงการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต และ/หรือปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 
อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานใหศึกษาแกนักศึกษา 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผล ประกอบดวย การสอบหัวขอโครงงาน สอบความกาวหนากลางเทอม และ
สอบประเมินผลปลายเทอม โดยอาจารยท่ีปรึกษา กรรมการภายในหลักสูตร และตัวแทนจากสถาน
ประกอบการ ประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและ
การทํางานของระบบ รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพการทํางานเปนทีม และรายบุคคล 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนตามองคความรูดาน
วิศวกรรมซอฟตแวร เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรูความสามารถในการนําหลัก
วิศวกรรมซอฟตแวรไปใชในการพัฒนาซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล และตรงกับความตองการ 
ภายใตงบประมาณและเวลาท่ีกําหนด โดยมีวัตถุประสงคหลัก 5 ประการ คือ  

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในการประยุกตทฤษฎีดานวิศวกรรมซอฟตแวรเพ่ือการ
พัฒนาซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถเสมือนวิศวกร ซ่ึงสามารถออกแบบซอฟตแวรโดยคํานึงถึง
สถาปตยกรรมท่ีเหมาะสม การรักษาความปลอดภัยของระบบ และสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบการพัฒนาซอฟตแวรไดท้ังระบบ 

3) เพ่ือตอบสนองความตองการบุคลากรดานวิศวกรรมซอฟตแวร รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

4) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูอยางเพียงพอตอการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
5) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา แนว
ทางการพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ไวดังนี้ 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1) มีการใหความรู ถึงผลกระทบตอสังคมและขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  

2) สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม 
ท้ังภายในหลักสูตรและภายนอก 

3) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนท่ีเอ้ือตอการสงเสริมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ อาทิ มารยาทในหองเรียน การมีจิตใจ
เอ้ือเฟอตออาจารยและเพ่ือนรวมชั้นเรียน การใหโจทยปญหา
ท่ีเก่ียวของกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวชิาท่ี
เก่ียวของ 

4) สงเสริมเชิดชูนักศึกษาท่ีประพฤติดีตอบุคคลท่ัวไปตามแนว
พระบรมราโชวาทของรัชกาลท่ี 9 

ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

1) กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมี
การกําหนดหัวหนากลุมในการทํางาน ตลอดจนกําหนดใหทุก
คนมีสวนรวมในการนําเสนอชิ้นงาน เ พ่ือเปนการฝกให
นักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ีด ี
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
2) มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปน

หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 

3) มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา 
เขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความ
กลาในการแสดงความคิดเห็น 

ดานบุคลิกภาพ 1) จัดการอบรมเรื่องบุคลิกภาพแกนักศึกษากอนการฝกสหกิจ
ศึกษา และกอนท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ดานความรูและทักษะวิชาชีพ 1) มีการบรรจุเนื้อหาดานมาตรฐานการผลิตซอฟตแวรท่ีเปน
สากลลงในรายวิชาหลักดานวิศวกรรมซอฟตแวร   

2) มีวิชาสหกิจศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริงเปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และสราง
ความตอเนื่องดวยการรับโจทยจากสถานประกอบการท่ี
นักศึกษานําความรูจากการไปสหกิจศึกษา มาทําในรายวิชา
โครงงานเปนระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา 

3) ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการภายใตศูนย
วิศวกรรมซอฟตแวรวลัยลักษณ เพ่ือใหนักศึกษาคุนเคยกับ
การทํางานจริง 

4) เนนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ใหพรอมทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยหลักสูตรไดแสวงหาความ
รวมมือและทําการบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
(MOU) “โครงการเอกชนรวมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
การวิจัย และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ใหพรอมทํางาน
ในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร” ทําใหนักศึกษาไดเขาใจ
ภาพรวมของการทํางาน ไดประยุกต ใชกระบวนการ
ซอฟตแวรกับโครงการพัฒนาซอฟตแวรจริง ทําใหไดบัณฑิตท่ี
พรอมทํางานใหกับภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

ดานปญญา 1) ในการจัดการเรียนการสอน มีการกําหนดโจทยปญหาให
นักศึกษาไดทําการสืบคนขอมูลและคิดวิเคราะหหาทางแกไข
ปญหาอยางมีเหตุผล และนําเสนอวิธีการแกปญหาโจทย
ปญหานั้น 

2) จัดอบรมหลักสูตรท่ีสงเสริมกระบวนการคิดใหแกนักศึกษา 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวรไดกําหนดผลการเรียนรูของหลักสูตรฯ ให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยครอบคลุม 5 ดาน คือ 1) ดาน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
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ความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให
กระจายความหมายของแตละผลการเรียนรู (Learning outcomes) ออกเปนรายขอท่ีสามารถวัดและ
ประเมินผล เพ่ือใหผูออกแบบรายวิชา นําไปกําหนดใชตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 
 2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง

ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอรเปนอุปกรณท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงของ
ประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ วิศวกรซอฟตแวรจําเปนตองมีความรับผิดชอบตอผลท่ี
เกิดข้ึนเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆ อาจารยท่ีสอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องท่ี
เก่ียวกับสิ่งตอไปนี้ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ท่ีศึกษา 
รวมท้ังอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอยตามท่ีระบุไว 

1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลําดับความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  นอกจากนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแวรตองมีวิชาเก่ียวกับ 
จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร เปนวิชาบังคับ อาจารยท่ีสอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม 
จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซ่ึงไมจําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมท่ี
กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของ
นักศึกษา ใหนักศึกษาคิด และทําโครงงานท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาท่ี
เก่ียวของ  นักศึกษาท่ีคะแนนความประพฤติไมผานเกณฑจะตองบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมเพ่ิมตามจํานวน
ชั่วโมงท่ีกําหนด 

 
2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

  กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ
ซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุก
คนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟตแวรท่ีมีตอสังคม รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การ
ยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการรวมกิจกรรม 
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 2.2 ดานความรู  

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
  นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับ

สาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตองเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ัง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร  
5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง  
8) สามารถบรูณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

 
2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

  ใชการจัดกระบวนการเรียนการสอนเชิงรุกเปนหลัก เชน Project-based learning รวมกับ
การสอนในรูปแบบอ่ืนๆ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 
1) การทดสอบยอย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากแบบฝกหัด และรายงานของนักศึกษา 
4) ประเมินจากโครงการท่ีนําเสนอ 
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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6) ประเมินจากรายงานของผูประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปฝกสหกิจศึกษา 
 
 2.3 ดานทักษะทางปญญา  

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบการศึกษา

แลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู
เก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษาในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมาและ
สาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมี
คุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม  

 
   2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

ใชการจัดกระบวนการเรียนการสอนเชิงรุกเปนหลัก เชน Project-based learning รวมกับ
การสอนในรูปแบบอ่ืนๆ มีการกําหนดโจทยปญหาเปนกรณีศึกษาทางการประยุกตใชหลักวิศวกรรมซอฟตแวร 
การอภิปรายกลุม ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง สงเสริมใหอาจารยผูสอนใชเครื่องมือชวยสงเสริม
กระบวนการคิดในรายวิชาท่ีสอน  

 
   2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา นี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบท่ี
ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมา 
หลีกเลี่ยงขอสอบท่ีเปนการเลือกคําตอบท่ีถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบท่ีใหมา ไมควรมีคําถามเก่ียวกับ
นิยามตาง ๆ 

 
 2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ 

นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงสวนใหญตองเก่ียวของกับคนท่ีไมรูจักมากอน คนท่ีมา
จากสถาบันอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนท่ีจะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถท่ีจะ
ปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของกับ
คุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางท่ีสอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตร
ท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆใน
กลุมท้ังในบทบาทของผูนํา  หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
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3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอม

ท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 
2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ  
ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับ

ผูอ่ืน ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 
5) มีภาวะผูนํา 

 
 2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น

เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูลท่ีได 

 
  2.5 ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ันต่ํา
ดังนี้ 

1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน  เลือกใชรูปแบบของสื่อ

การนําเสนออยางเหมาะสม  
4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม 
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2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้อาจ
ทําไดในระหวางการสอน โดยอาจกําหนดโจทยปญหาใหนักศึกษา ทําการวิเคราะหปญหา คนหาขอมูลท่ี
เก่ียวของ วิเคราะหประสิทธิภาพของทางเลือกตางๆ ท่ีใชแกปญหา ตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหา และใหนําเสนอ
แนวคิดของการแกปญหาและผลการวิเคราะหประสิทธิภาพหนาชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการ
ระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

 
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร คณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ 

การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียน 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
mapping) 
 ก. มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 เปนคนท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม ความกลาหาญทางจริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีดี 

1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  1) มีความเขาใจในความเปนมนุษยท้ังของตนเองและผูอ่ืน 

  2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซ่ือสัตย ตรงเวลา 

  3) มีสํานึกสาธารณะ และมีความเปนพลเมืองท่ีดี 

1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) บรรยาย 

2) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

3) อภิปรายประกอบสื่อ 

4) อภิปรายกลุมยอย 

5) การเรียนรูผานโครงงาน 

6) กิจกรรมกลุม (Group Process) 

7) การจัดการความรู (Knowledge Management) 

8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) 
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9) สุนทรียสนทนา (Dial) 

10) การเรียนรูผานการทํางานกลุมโดยใช Project-based Learning 

11) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

12) การเขาเรียน การตรงตอเวลาในการสงงาน 

1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

1) พฤติกรรมการเขาเรียน และการสงรายงานตามขอบเขตของงานและการตรงตอเวลา 

2) การมีสวนรวมในชั้นเรียนและกิจกรรม 

3) การโตตอบถกเถียงและการมีสวนรวมในการอภิปราย 

4) การนําเสนอโครงงาน 

5) ประเมินจากผลงานสรางสรรครวมกันของนักศึกษา 

6) ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนรูและการทํางาน 

7) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะทอนคิด (Reflection) ผานการบันทึก 

   การเรียนรู (Journal Reflection) 

8) ดูพฤติกรรมในการเขาเรียนความรับผิดชอบท้ังงานเดียวและงานกลุม 

 

2. ดานความรู  

  มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ เพ่ือการดําเนินชีวิตในสังคม 

  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

   1) มีความรูในศาสตรของรายวิชา  

  2) สามารถเชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ เขากับการดําเนินชีวิต  

  3) แสวงหาความรูตลอดชีวิต 

 2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานความรู 

1) บรรยาย 

2) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

3) อภิปรายประกอบสื่อ 

4) อภิปรายกลุมยอย 

5) วิทยากรพิเศษ 

6) นิทรรศการทางศิลปะแขนงตาง ๆ  

7) การใชสื่อประกอบการเรียนรูท่ีหลาก 

8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

64 

 



9) การอภิปรายกลุม 

10) การทํางานในชั้นเรียน 

2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) การสอบปรนัยและอัตนยั 

2) การประเมินผลรายงานกลุมและรายงานยอย 

3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

4) ประเมินผลเนื้อหา การสอบอัตนัยและปรนัย 

5) การประเมินผลงานและการสรางสรรคผลงาน 

6) ประเมินกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมในการเรียนรูแบบกลุมยอย 

7) การนําเสนองาน 

8) การมีสวนรวมในชั้นเรียน และกิจกรรม 

9) การโตตอบ ถกเถียงและการมีสวนรวมในการอภิปราย 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

  สามารถคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 

  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

   1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลจากหลักฐานได 

   2) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบแบบองครวม มีเหตุผล ความคิดสรางสรรคและ 

      จินตนาการ 

   3) ประยุกตใชขอมูลเพ่ือพัฒนาองคความรูใหม 

 3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) บรรยาย 

2) ยกตัวอยางการศึกษา 

3) อภิปรายรายกลุมยอย 

4) กิจกรรมกลุม (Group Process) 

5) วเิคราะหกรณีศึกษา (Case Study) 

6) การเรียนรูผานการทํางานกลุมโดยใช Project-Based Learning ในการสรางสรรคงาน 

   ศิลปะรวมกัน 

7) อภิปรายประกอบสื่อ 
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3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การสอบแบบปรนัยและอัตนัย 

2) การประเมินผลรายงานกลุมและรายงานยอย 

3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

4) การประเมินผลงานและสรางสรรคผลงาน 

5) การประเมินกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมในการเรียนรูแบบกลุมยอย 

6) การนําเสนองาน (presentation) 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 นําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและรูบทบาทของตนเองในกลุมท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

  2) ทํางานกลุมอยางเต็มความสามารถเพ่ือผลงานท่ีมีคุณภาพ  

  3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

             ความรับผิดชอบ 

 1) อภิปรายกลุม 

 2) ทํารายงานกลุม 

 4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

             รับผิดชอบ 

 1) การโตตอบถกเถียงและการมีสวนรวมในการอภิปราย 

 2) การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สามารถสื่อสาร  ใชสถิติ/คณิตศาสตรเพ่ือทําความเขาใจขอมูล และใชเทคโนโลยีสารสนเทศได 

5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใช 

                    รูปแบบท่ีเหมาะสม 

  2) สามารถเลือกประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม 

          ในชีวิตประจําวัน 
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  3) มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร การ 

    นําเสนอ การสืบคนขอมูล เพ่ือการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องอยางรูเทาทัน 

5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

      การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) เรียนรูดวยตนเอง (Self-directed Learning) โดยกําหนดแหลงคนควาในสื่อ 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) นําเสนอผลงานผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) การเรียนรูผานการทํางานกลุมโดยใช Project-Based Learning ในการสรางสรรค 

   งานศิลปะรวมกัน 

4) การมอบหมายการทํารายงานกลุมและรายงานเดี่ยว 

5) การแนะนําแหลงขอมูลเบื้องตน 

6) การสอนในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

  5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 

                         การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) 

2) ประเมินจากการสังเกตในการนําเสนองาน 

3) ประเมินความสามารถจากการใชสื่อในการนําเสนอ 

4) การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก     หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหตัวเลขการ

สื่อสาร การรู

สารสนเทศและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. วิชาภาษาไทย                

GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือ

การสื่อสารรวมสมัย 
               

2. วิชาภาษาอังกฤษ                

GEN61-121 ทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ 
               

GEN61-122 การฟงและการ

พูดเชิงวิชาการ 
               

GEN61-123 การอานและการ

เขียนเชิงวิชาการ 
               

GEN61-124 ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 
               

GEN61-127 ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการนําเสนองานทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

               

GEN61-129 ภาษาอังกฤษ

สําหรับสื่อและการสื่อสาร 
               

3. วิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
               

GEN61-141 ความเปนไทยและ

พลเมืองโลก 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหตัวเลขการ

สื่อสาร การรู

สารสนเทศและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

GEN61-142 ปรัชญา จริย

ศาสตร และวิธีคดิแบบวิพากษ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

4. วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
               

GEN61-151 การแสวงหา

ความรูและระเบียบวิธีวิจยั  

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

GEN61-152 การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

5 5. วิชาบูรณาการ                

GEN61-161 นวัตกรรมและ

ผูประกอบการ 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

5 6. วิชาสารสนเทศ                

GEN61-171 เทคโนโลยี

สารสนเทศในยุคดจิิทัล 
        

 
 

 
 

 
 

 
 

   

5 7. วิชาเตรียมสหกิจศึกษา                

SWE62-390 เตรียมสหกิจศึกษา                  
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 ข. มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ 
1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม  

1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

2.  ดานความรู  
1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร  
5)  รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
6)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหมๆ 
7)  มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 
8) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
 

3.  ดานทักษะทางปญญา  
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
 

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในบทบาทของตน  
1) สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวมพรอมท้ัง 
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แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร การรูสารสนเทศ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบัน ตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน  เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม  
4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

• หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   ○ หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

กลุมวิชาแกน 

ITD62-111 การจัดการงานเอกสาร
และการประมวลผลขอมลู 

 • 
     • •       ○   ●    ○   • ○ • • 

MAG62-101การออกแบบกราฟกเพ่ือ
การนําเสนอ 

○    ○   •       • • •     ○  ○  ○   • 

MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ●      ●       ○ ● ○        ●  ●   

MAT61-111 สถิติประยุกต  ●       ●      ○ ● ○   ○   ○  ○  ● ○  

SWE62-122 พีชคณิตเชิงเสน
สําหรับวิศวกรรมซอฟตแวร 

○ ○   ○   •        •       ○   •    

SWE62-123 คณิตศาสตรดิสครีต 1 ○ • 
  ○   •        •       ○   ○    

SWE62-224 คณิตศาสตรดิสครีต 2 ● • ○ ○ ○   • • ○ • ○ • • ○ ○ • ○ •    ○   ○ ○   
กลุมวิชาเฉพาะดาน 

SWE62-101 การแกปญหาดวย
ข้ันตอนวิธี 

○ ○ ○  ○   ● ●       •         ○  ○   

SWE62-103 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

○ ○ ○  ○  • • •   ○    •         ○ ○    
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

SWE62-104 โครงสรางขอมลู ○ ○   ○  • • •   ○    • 
        ○ ○    

SWE62-121 กฎหมายและจริยธรรม
ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ● ● ● ● ● ● ● ●    ● 

 
 

 ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ○     ○ ○ 

SWE62-202 การออกแบบและ
พัฒนาเว็บ 

 • ○     • •  ○  ○ • ○  ○ ○ •  ○  ○   ○ ○  ○ 

SWE62-205 การเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ 

○ • ○ ○ ○   • • ○ • ○ • • ○ ○ • ○ •    ○   ○ ○   

SWE62-206 การโปรแกรมบนเว็บ
สวนหลัง 

 • ○ ○    • • 
 ○  ○ •   ○ ○ •  ○  • ○  • 

 • ○ 

SWE62-207 การโปรแกรมบนเว็บ
สวนหนา 

 • ○ ○    • • 
 ○  ○ •   ○ ○ •  ○  • ○  • 

 • ○ 

SWE62-211 สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 

○ • ○ ○ ○   • • ○ • ○ • 
 ○ • • ○ • 

   • 
  ○  ○ ○ 

SWE62-212 การสื่อสารขอมูลและ
เครือขายคอมพิวเตอร 

 ○   ○ ○ ○ • • ○    ○  • ○ ○ ○    ○ ○  •   • 

SWE62-213 ระบบฐานขอมูล  • • ○    • • •    • ○ • ○ • ○    • 
  • 

  • 

SWE62-214 การออกแบบและการ
พัฒนาฐานขอมูลข้ันสูง 

 • •     • • •   ○ • ○ •  • ○  ○  •   •   • 
SWE62-231 ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

 ● ●     •     •  ○   •     •      ○ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

SWE62-232 พ้ืนฐานวิศวกรรมความ
ตองการ 

○ ○ ○ ○ ○  ○ • •   ○      • • • ○ ○    ○ ○  ○    ○ ○ 

SWE62-233 การวิเคราะหและ
ออกแบบเชิงวัตถุ 

○ ○ ○     ○ • • ○   ○     • ○ • ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○ 

SWE62-241 การปฏิสมัพันธ
ระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

 • ○ ○  ○  • 
  ○  ○  ○  • ○     ○   ○ ○ • ○ 

SWE62-261 กระบวนการ
ซอฟตแวรและการปรับปรุง
กระบวนการ 

 • 
     • •       • 

      • 
  • 

 ○ ○ 

SWE62-308 การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตสําหรับอุปกรณไรสาย 

 •      • •  ○  ○ •  ○ ○ ○ •    ○    ○ ○  

SWE62-309 การวิเคราะหและ
ออกแบบข้ันตอนวิธี 

○ • ○ ○ ○   • • ○ • ○ • • ○ ○ • ○ •    ○   ○ ○   

SWE62-342 ความมั่นคงซอฟตแวร • •     • • • •    • ○ ●  • •  ○ ○ ○ • •   ○ ○ 

SWE62-343 สถาปตยกรรมและการ
ออกแบบซอฟตแวร ● ●     ● ● ● ● 

 
 

  ●  ●  ● ●  ○ ○ ○     ○ ○ 

SWE62-351 การทดสอบซอฟตแวร  •      • •       •   •    •   •  ○ ○ 
SWE62-352 มาตรวัดและการ
ประกันคณุภาพซอฟตแวร ● ●     ● ● ● ● 

 
 

  ●  ●  ● ●  ○ ○ ○     ○ ○ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

SWE62-353 การขับเคลื่อนการ
พัฒนาซอฟตแวรดวยการทดสอบ 

 •      • •     •  •   •    •   •  ○ ○ 

SWE62-362 วิวัฒนาการซอฟตแวร
และการบํารุงรักษา ● ●      ● ● ● ● 

 
 

  ●  ●  ● ●  ○ ○ ○     ○ ○ 

SWE62-372 การจัดการโครงแบบ
และความเสีย่งซอฟตแวร 

 •      • •       •       • 
  •  ○ ○ 

SWE62-373 การจัดการโครงการ
ซอฟตแวร 

 •      • •    ○   •       • 
  •  ○ ○ 

SWE62-363 สัมมนาทางวิศวกรรม
ซอฟตแวร ● ●     ● ●   ● 

 
 

   ● ●   ● ○ ○ ○  ● ○  ● ○ 

SWE62-364 โครงงานทางวิศวกรรม
ซอฟตแวร  • • • ○ ○ ○ • • • • ○ ○ ○ ○ ○ • • • • • • • • ○ ○ • ○ • • 

กลุมวิชาโท 

SWE62-271 วิศวกรรมซอฟตแวร
เบ้ืองตน 

 •      • •    ○   •       • 
  •  ○ ○ 

SWE62-325 สถิติเพ่ือการวิเคราะห
ขอมูล 

● ●     ○ ● ●  ○    ○ ●  ○     ○  ○ ● ●   

SWE62-381 การประมวล
ภาพลักษณ 

○ • ○ ○ ○   • • ○ • ○ • • ○ ○ • ○ •    ○   ○ ○   

SWE62-384 การจัดเก็บและคนคนื
เน้ือหาดิจิทัล 

 • ○     • 
  ○  ○ • 

  ○  • 
 ○  ○    ○ • ○ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

SWE62-385 การสรางภาพขอมูล   •      • •     •  •   •    •   •  ○ ○ 
SWE62-386 คลังขอมูลและเหมือง
ขอมูล 

 •      • •     •  •   •    •   •  ○ ○ 

SWE62-387 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ  •      • •     ○    •     ○   •    
SWE62-388 การพัฒนาขอมูลขนาด
ใหญ 

 • • ○    • • •    ○ ○ • ○ • ○    • 
  • 

  ○ 

COE62-221 การออกแบบวงจร
ตรรกะและเชิงเลข •       • •      ○ ○  ○ •      ○ ○ ○   

COE62-214 ไมโครโพรเซสเซอร
และระบบสมองกลฝงตัว 

 ○ •    ○ •  ○ ○    ○  ○  •  ○  •   ○  •  

COE62-311 การเช่ือมตอและการ
รวมระบบ 

 ○ ○     • •  ○ ○   ○ •     ○  •   •  ○  

COE62-381 ระบบสมองกลฝงตัว
ข้ันสูง 

 ○ ○    ○ • ○ ○   ○ • ○  ○ ○ •  O  •  ○ ○   ○ 

COE62-382 การออกแบบระบบโดย
ใชแบบจําลอง 

 ○ ○    ○ • ○ ○   ○ • ○  ○ ○ •  O  •  ○ ○   ○ 

กลุมวิชาสหกจิศึกษา 

SWE62-390 เตรียมสหกิจศึกษา ○ • ○ ○ • ○ ○ ○ • • ○ ○ ○ ○ ○ • • • • • ○  • ○ ○ • ○ • • 

SWE62-491 สหกิจศึกษา1 ○ • ○ ○ • ○ ○ ○ • • ○ ○ ○ ○ ○ • • • • • ○  • ○ ○ • ○ • • 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

SWE62-492 สหกิจศึกษา2 ○ • ○ ○ • ○ ○ ○ • • ○ ○ ○ ○ ○ • • • • • ○  • ○ ○ • ○ • • 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตร ีพ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ง.) 
      
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานระดับรายวิชา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยจัดประชุมเพ่ือประเมิน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4 ) ประกอบดวยรายละเอียดวิธีการสอน และวิธีการประเมินผลให
สอดคลองกับการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีการพิจารณาความเหมาะสมในการเชิญวิทยากรมาบรรยายหรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอตางๆ 
ของรายวิชา นอกจากนี้ในท่ีประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะชวยกํากับรูปแบบการสอนเพ่ือชวยพัฒนา
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม และความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม เปนตน กอนจะนํารายละเอียดของรายวิชาเขาสูท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเพ่ือทําการ
ทวนสอบอีกครั้งหนึ่ง  

อาจารยผูสอนดําเนินการตามวิธีการสอนท่ีกําหนดไวใน มคอ. 3 ของรายวิชา ประเมินผลการเรียนรู
ตามวิธีการประเมินผลท่ีกําหนดไว ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยพิจารณาจากคุณภาพรายงาน การ
ทําแบบฝกหัด คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค และติดตามผลการประเมินวิธีการสอนในระหวางภาค
การศึกษาจากนักศึกษาผานระบบแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน โดยกําหนดใหนักศึกษาประเมินการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาในแตละภาคการศึกษา นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังทวนสอบผลการเรียนรูของ
นักศึกษาดวยวิธีสุมสอบถามนักศึกษาในหัวขอตางๆ ท่ีไดสอนไปแลว เพ่ือประเมินความรูความเขาใจของ
นักศึกษา วาครอบคลุมผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ. 5 เพ่ือสรุปผลการจัดการเรียนการสอนเทียบกับแผนการ
สอน จํานวนผูเรียน เกรด ความผิดปกติของคะแนน สรุปวิธีการประเมินผลท่ีไดทําเทียบกับวิธีการประเมินผลท่ี
กําหนดไวใน มคอ. 3 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินโดยนักศึกษา และแนวทาง
การปรับปรุงการเรียนการสอนในครัง้ตอไป นําเสนอผลการเรียนรูของนักศึกษาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เพ่ือทําการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา มีการสุมตรวจการใหคะแนนรายงาน แบบฝกหัด 
คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค วาครอบคลุมผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา และมี
ความเหมาะสมเปนไปตามแผนการสอน กอนนําเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเพ่ือทําการทวนสอบอีก
ครั้งหนึ่ง นอกจากนี้อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยังทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาดวยวิธีสุมเลือก
นักศึกษาในแตละรายวิชาเพ่ือสอบถามหรือใหทําแบบทดสอบในหัวขอตางๆ เพ่ือประเมินความรูความเขาใจ
ของนักศึกษา วาครอบคลุมผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม 
 
 2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร  
 หลักสูตรกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรมีหนาท่ีดําเนินกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ของนักศึกษาระดับหลักสูตร ดังนี้  
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1) กําหนดรายวิชาเพ่ือการทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาตามชั้นปซ่ึงเปนไปตามจุดเนนของหลักสูตร  
2) กําหนดรายวิชาเพ่ือการทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือทวนสอบตามผลการประเมินการเรียนรู 

5 ดาน  
3) กําหนดสุมตรวจรายวิชาเพ่ือการทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในชั้นปสุดทาย เพ่ือทวนสอบผลการ

ประเมินการเรียนรู 5 ดานอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรโดยกระจายไป
ในรายวิชาในแตละปการศึกษา  

4) ทวนสอบจากผลการสอบประมวลความรู 
5) ทวนสอบจากการประเมินผลโดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนคณะกรรมการดวย เชน สถาน

ประกอบการท่ีรับนักศึกษาสหกิจศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต เปนตน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํา มคอ. 7 เพ่ือสรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร 
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆ 
ท่ีมี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของบัณฑิต ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและความเขาใจในจุดเนนและการ
ดําเนินงานของหลักสูตร นโยบายสํานักวิชา ตลอดจนนโยบายของมหาวิทยาลัย 

1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือพัฒนาทักษะดานการสอน การวัด
และประเมินผลอยางตอเนื่อง  

1.3 จัดอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีประสบการณดานการสอนและการวิจัย ทําหนาท่ีอาจารยพ่ีเลี้ยงใหกับ
อาจารยใหม ตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) จัดกลุมอาจารยตามความเชี่ยวชาญในแตละกลุม ไดแก กลุมคณิตศาสตรและสถิติ กลุมภาษา
โปรแกรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กลุมกระบวนการซอฟตแวรและเทคโนโลยีซอฟตแวร และ
กลุมเฉพาะพิเศษตามกลุมรายวิชาเอกเลือกของหลักสูตร และสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาศักยภาพ
ตามกลุมความเชี่ยวชาญท่ีกําหนด 

2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง โดยสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

3) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
1) พัฒนาความรูและนําความรูท่ีมีเขาไปมีสวนรวมหรือจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน 
2) สงเสริมใหอาจารยสรางผลงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการอยางตอเนื่อง 
3) สงเสริมใหอาจารยสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิจัย โดย

การศึกษาดูงาน เปนท่ีปรึกษา รวมงานสอน วิจัย และพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับ
รายวิชาของหลักสูตร 

4) พัฒนาความรูของอาจารยดานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงมาตรฐานตางๆ ทางดานการ
จัดการเรียนการสอน เชน UKPSF Smart Classroom และการเปนอาจารยนิเทศสหกิจ เปนตน 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรกําหนดการกํากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดและการบริหารจัดการหลักสูตรดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   

 
2. บัณฑิต 

 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรกําหนดระบบและกลไกในการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูหรือผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการเรียนรู ผลการสอบ
ประมวลความรู และการมีงานทํา นอกจากนั้นยังติดตามความตองการของตลาดแรงงานและสังคมท้ังจํานวน
และคุณภาพ การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกปและแจงผลการสํารวจ
ใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯไดรับทราบเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  

 
3. นักศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรใหความสําคัญกับการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรฯ การสงเสริม
พัฒนานักศึกษา และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ดังนี้ 
 

3.1 การรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรฯ 
อาจารยประจําหลักสูตรกําหนดเกณฑการรับท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนของหลักสูตร และ

เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
3.2 การสงเสริมพัฒนานักศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเขาเรียน เพ่ือ

แกปญหาการขาดความรูพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขา มีการจดัประสบการณการเรียนรูใหกับนักศึกษาทุกชั้นป
ท่ีสามารถทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพท่ีจําเปนกับนักศึกษา โดยเนนพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 
21 ดวยรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนใหเรียนในรายวิชาท่ีเก่ียวของ จัดอบรมทักษะสนับสนุนวิศวกรซอฟตแวร
มืออาชีพ รวมท้ังการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนประจําตอเนื่องตลอดป จัดระบบสนับสนุนและการให
คําแนะนํานักศึกษาโดยการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีมี
ปญหาในการเรียนหรือปญหาอ่ืนๆ สามารถขอรับคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได จัดระบบการ
อุทธรณเม่ือมีขอรองเรียนใหกับนักศึกษา   
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3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรมีการติดตามขอมูลท่ีแสดงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาจากขอมูลความพึง

พอใจของนักศึกษา อัตราการคงอยูของนักศึกษา และอัตราการสําเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินผลท่ีเกิดข้ึนกับ
นักศึกษาและนําผลท่ีไดไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 

 
4. อาจารย 
 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย จึงมีนโยบายและแผนในการรับ
อาจารยใหม การแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร การบริหาร การสงเสริมและการพัฒนาอาจารย ดังนี ้
 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
จัดระบบและกลไกในการรับและแตงตั้งอาจารย ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อาทิ 

ระเบียบการสรรหา การเลือกสรร การคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงาน ระเบียบการขอตําแหนงทางวิชาการ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการลงโทษ เปนตน รวมถึงการจัดระบบการสงเสริมอาจารยใหมีการ
เพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง ผานระบบการมีสวนรวม
ระหวางหลักสสูตร สํานักวิชา มหาวิทยาลัย และสถาบันอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและตางประเทศ 

 
4.2 คุณภาพอาจารย 
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรกําหนดระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพอาจารยอยางตอเนื่องผาน

การมีสวนรวมระหวางหลักสูตร สํานักวิชา มหาวิทยาลัย และสถาบันอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและ
ตางประเทศ มีกระบวนการการติดตามประเมินผลจากขอมูลรอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ และผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร  
 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรมีการติดตามขอมูลท่ีแสดงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับอาจารยจากขอมูลการคงอยู

ของอาจารยและความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือประเมินผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารยและนําผลท่ีไดไป
ปรับปรุงการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 
   
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรใหความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือใหตอบสนองตอ

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและกําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูหรือผลการเรียนรูท่ีคาดหวังซ่ึง
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและมีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยอยูเสมอ การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ กําหนดใหการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ครอบคลุมผลการเรียนรู 5 ดาน ไดแก 1) ดาน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
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รับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได
จัดทํา มคอ.2 เสนอตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการทวนสอบและประเมินผลการดําเนินงานเปนประจาํ 

 
5.2 การเรียนการสอนในหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรสนับสนุนใหผูสอนจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย การบริการวิชาการตอสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใหอิสระแกอาจารยผูสอนเปน
ผูกําหนดรูปแบบของการบูรณาการ หลักสูตรฯ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
เนนทักษะดานการบูรณาการความรูสูการปฏิบัติ สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียนท่ีมี
ความแตกตาง ใหนักศึกษาคิดวิเคราะห มีทักษะในการเรียนรู แสวงหาความรู โดยการลงมือปฏิบัติจริง 
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรใหความสําคัญกับการกําหนดผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และมีกระบวนการในการกําหนดผูสอน  
 

5.3 การประเมินผูเรียน 
 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรกําหนดกฎระเบียบหรือหลักเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู ท้ังในระดับรายวิชา และระดับหลักสูตรท่ีสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรใชงบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรรจากงบประมาณในหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป และรายไดอ่ืนของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรจัดทําแผนการดําเนินงานดานการสอน/โครงการ/
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ มีการทบทวนการใช
งบประมาณตามแผน ใหสามารถปรับแผนโครงการ/กิจกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนาไดหากมี
ความจําเปน  

 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร ซ่ึงรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นป ท่ี  1-4 มีหองเรียน 

หองปฏิบัติการ และศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาท่ีใชงานรวมกับหลักสูตรอ่ืนๆของมหาวิทยาลัยในลักษณะ
รวมบริการประสานภารกิจ ประกอบดวย  

1) อาคารเรียนรวมจํานวน 4 อาคารสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน 
2) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจํานวน 4 หอง สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ 
3) หองปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟตแวรจํานวน 1 หองสําหรับทําโครงงาน  
4) ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีเอกสาร สิ่งพิมพ และสื่อการศึกษาท่ี

สัมพันธกับสาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีสื่อการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เชน แถบเสียง แถบภาพ CD-
ROM และบริการหองสมุด ผานอินเทอรเน็ต 
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6.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
       จากการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ หลักสูตรมีพันธกิจในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมดังนี ้

1) จัดหาตําราท่ีจัดพิมพใหมหรือปรับปรุงเพ่ิมเติมแตละปเพ่ือใชประกอบการเรียนรายวิชาตางๆ 
ตามกรอบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

2) จัดหาอุปกรณ/สื่ออิเล็กทรอนิกส/ซอฟตแวรประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมเติมท่ีเหมาะสมกับ
รายวิชาตางๆท่ีเปดสอน เชน จัดหาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการตามตารางเรียนเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการใชงานโดยใหมีเครื่องคอมพิวเตอร 1 
เครื่องตอนักศึกษา 1 คน มีการติดตั้งซอฟตแวรเพ่ือการเรียนการสอนตามท่ีกําหนดโดยรายวิชาท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหนักศึกษาไดใชหองปฏิบัติการในการฝกฝนพัฒนาขีดความสามารถทางเทคนิค
ของตนเอง  

3) จัดหาอาจารยพิเศษในรายวิชาท่ีขาดแคลนอาจารยผูเชี่ยวชาญ  
4) จัดหาวิทยากรผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในภาคอุตสาหกรรม 
5) พัฒนาสมรรถนะอาจารยประจําหลักสูตรใหมีความเชี่ยวชาญหรือความชํานาญพิเศษตามกลุม

วิชา 
6) จัดหาอาจารยเพ่ิมตามสมรรถนะเปาหมาย  

อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนจะมีสวนรวมในการพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูให
เหมาะสมกับรายวิชาในหลักสูตรและเพียงพอตอการใชงานของนักศึกษา มีกระบวนการในการประเมินความ
พึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรซ่ึงประเมินโดยนักศึกษา  
 

6.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู 
                มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรท่ีตองใชในการเรียนการสอนสมํ่าเสมอเพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ิมเติม 
 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

มีการกําหนดตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามท่ีสกอ.กําหนด และตามแผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร โดยมีตัวบงชี้หลัก ดังนี้ 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1.อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

X X X X X 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

 
X 

 
X 

 
X 

X X 

5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6.มีการทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท่ีกําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว   

 X X X X 

8.อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9.อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

13 .รอยละของนักศึกษาชั้นป ท่ี 4 ท่ีเขาสอบผานการสอบ
ประมวลความรู สอบผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 80 

      X  X 

14.รอยละของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ท่ีไดรับโจทยจริงจากสถาน
ประกอบการไมนอยกวารอยละ 80 

   X X 

15.บัณฑิตไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ไม
นอยกวารอยละ 80 

        X 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 9 10 10 13 15 
ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ) 7 8 8 11 12 

 

เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และ
มีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

อาจารยประจําหลักสูตรประเมินกลยุทธการสอนโดยใชขอมูลประเมินการสอนของนักศึกษา ซ่ึง
รวบรวมโดยระบบประเมินผลการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และความคิดเห็นของอาจารยผูสอนตอ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาซ่ึงรวบรวมท่ีหลักสูตร รวมท้ังขอมูลการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเม่ือ
สิ้นภาคการศึกษา ในแตละปการศึกษาหลักสูตรจัดใหมีการประชุมประเมินกลยุทธการสอนเพ่ือวิเคราะหผล
การประเมินมาปรับปรุงแผนกลยทุธการสอน  
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ประเมินทักษะของคณาจารยในการสอนตามท่ีไดวางแผนกลยุทธการสอนไว โดยใชผลการประเมิน
ของนักศึกษาเก่ียวกับทักษะ กลยุทธการสอน และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา รวมท้ังความความคิดเห็น
ดานกลยุทธการสอนท่ีนักศึกษาตองการสําหรับวิชานั้นๆ กรณีมีปญหาใหใชการสังเกตการณการสอนโดย
อาจารยผูเชี่ยวชาญในการสอนหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเสริมดวย 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

หลักสูตรทําการรวบรวมขอมูลดานกระบวนการจัดการหลักสูตรในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของในระหวางป
เพ่ือนํามาประมวลผลประเมินหลักสูตรสําหรับทําการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งตอไป  โดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมบุคคล ดังนี้  

1) คุณภาพบัณฑิต ประเมินจากการสอบประมวลความรูของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ดวยมาตรฐานการสอบท่ี
เปนมาตรฐานสากล ซ่ึงมีใชงานในหลายประเทศท่ัวโลก คือ การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพไอที 
(Information Technology Professional Examination: ITPE) ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาสวนใหญของ
หลั ก สู ต ร  เ ช น  System planning, Requirements definition, Development process and 
method, Project management, Data structure, Algorithm, Programming languages, 
Computer system, System configuration, Operating system, File system, Human 
interface technology and design, Database, Network, Security, Laws and ethics, Discrete 
mathematics เปนตน โดยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรทุกคนจะตองสอบผานในระดับ IP 
(Information Technology Passport Examination) เปนอยางนอย ท้ังนี้เพ่ือใหผูใชบัณฑิตไดมี
ความม่ันใจในความรูความสามารถของบัณฑิตของหลักสูตรฯ  

2) การไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาในดานของระยะเวลาในการหางาน
ทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

3) การตรวจสอบจากผูใชบัณฑิต โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึง
พอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

4) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในประเด็นของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียน 
รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาส
ใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
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5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน (ควรเปน
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

อาจารยประจําหลักสูตรทําการทบทวนผลการประเมินท่ีไดจากขอ1 ขอ2 และขอ3 เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงรายละเอียดท่ีเก่ียวของในการสอนรายวิชาตางๆ และภาพรวมของหลักสูตรในวาระการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งตอไป  
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1. ตารางเปรียบเทียบช่ือหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 ฉบับแกไข 2561) 

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

1. ช่ือหลักสูตร 
    (ภาษาไทย)      วิทยาศาสตรบัณฑิต  
                        สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร 
    (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Science Program in  
                        Software Engineering 
2. ช่ือปริญญา 
    (ภาษาไทย)      วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมซอฟตแวร) 
    (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Science  
                        (Software Engineering) 

1. ช่ือหลักสูตร 
    (ภาษาไทย)      วิทยาศาสตรบัณฑิต  
                        สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร 
    (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Science Program in  
                        Software Engineering 
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                        (Software Engineering) 

 

2. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 ฉบับแกไข 2561) 
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (พ.ศ. 2561)  (40 หนวยกิต) 1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (พ.ศ. 2562)  (40 หนวยกิต) 
1) กลุมวิชาภาษา                               20 หนวยกิต  
1.1 วิชาภาษาไทย 
1.2 วิชาภาษาอังกฤษ  

1) กลุมวิชาภาษา                               20 หนวยกิต  
1.1 วิชาภาษาไทย 
1.2 วิชาภาษาอังกฤษ  

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      8 หนวยกิต 2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      8 หนวยกิต 
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร       8 หนวยกิต  3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร       8 หนวยกิต  
4) กลุมวิชาบูรณาการ                              4 หนวยกิต    4) กลุมวิชาบูรณาการ                              4 หนวยกิต    
5) กลุมวิชาสารสนเทศ  4* หนวยกิต 
   *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

5) กลุมวิชาสารสนเทศ  4* หนวยกิต 
   *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  128 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาแกน 23 หนวยกิต 
2) กลุมวิชาเฉพาะดาน 81 หนวยกิต 
3) กลุมวิชาเลือก 15 หนวยกิต 
4) กลุมวิชาสหกิจศึกษา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  126 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาแกน 15  หนวยกิต 
2) กลุมวิชาเฉพาะดาน      
    2.1) กลุมวิชาเอก    74  หนวยกิต 
    2.2) กลุมวิชาโท                              20 หนวยกิต 
    3) กลุมวิชาสหกิจศึกษา   17  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หนวยกิต 
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3. เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 ฉบับแกไข 2561) 
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
หมายเหตุ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 40 หนวยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 40 หนวยกิต  
1. กลุมวิชาภาษา 20 หนวยกิต 1. กลุมวิชาภาษา 20 หนวยกิต  

GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน                                2(2-0-4)* GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน                                2(2-0-4)*  
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                            2(2-0-4)* GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                            2(2-0-4)*  
GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย               4(2-4-6) GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย                 4(2-4-6)                     
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                    2(2-0-4) GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                     2(2-0-4)  
GEN61-122 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ                      2(2-0-4) GEN61-122 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ                      2(2-0-4)  
GEN61-123 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ                 2(2-0-4)       GEN61-123 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ                 2(2-0-4)        
GEN61-124  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารเชิงวิชาการ               4(4-0-8) GEN61-124  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารเชิงวิชาการ              4(4-0-8)  
GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองาน                 3(3-0-6) 

                ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองาน                 3(3-0-6) 

                ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

GEN61-129 ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและการสื่อสาร                3(3-0-6) GEN61-129 ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและการสื่อสาร                3(3-0-6)  

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 หนวยกิต 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 หนวยกิต  

GEN61-141 ความเปนไทยและพลเมืองโลก                     4(3-2-7) GEN61-141 ความเปนไทยและพลเมืองโลก                     4(3-2-7)  

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ     4(3-2-7) GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ     4(3-2-7)  

3. กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต 3. กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต  

GEN61-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ                       4(3-2-6) GEN61-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ                       4(3-2-6)  

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  8 หนวยกิต 4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  8 หนวยกิต  

GEN61-151 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจยั                4(3-2-6) GEN61-151 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจยั                4(3-2-6)  
GEN61-152 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน            4(3-2-6) GEN61-152 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน            4(3-2-6)  

 
5. กลุมวิชาสารสนเทศ 4 หนวยกิต 5. กลุมวิชาสารสนเทศ 4 หนวยกิต  
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หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 ฉบับแกไข 2561) 

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล                 4(2-4-6)* GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล                 4(2-4-6)*  
  6. หมวดวิชาเฉพาะ 128  หนวยกิต   6. หมวดวิชาเฉพาะ 126  หนวยกิต  
    1)  กลุมวิชาแกน                          23 หนวยกิต     1)  กลุมวิชาแกน                        15หนวยกิต  
DIM60-101     การรูสารสนเทศ (ปรับปรุงใหม) 2(2-0-4) 

 

 ไมมีเน่ืองจากเน้ือหาซํ้าซอนกับวิชา GEN61-151 

SWE60-101  การแกปญหาดวยขั้นตอนวิธี 2(2-0-4) 
 

 ยายหมวด 
MAT61-001  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 0(0-0-1) 

 

MAT61-001  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 0(0-0-4) 
 

 
MAT61-111  สถิติประยุกต 4(4-0-8) 

 

MAT61-111  สถิติประยุกต 4(4-0-8) 
 

 
SWE60-123  พีชคณิตเชิงเสนสําหรับวิศวกรรม

ซอฟตแวร 
4(3-2-7) 

 

SWE62-122  พีชคณิตเชิงเสนสําหรับวิศวกรรม
ซอฟตแวร 

3(2-2-5) 

 

 

SWE60-214   ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 

 ยายหมวด 
SWE60-121  คณิตศาสตรดิสครีต 1 2(2-0-4) 
SWE60-222  คณิตศาสตรดิสครีต   2 2(2-0-4) 

 

SWE62-123  คณิตศาสตรดิสครีต 1 2(2-0-4) 
SWE62-224  คณิตศาสตรดิสครีต   2 2(2-0-4) 

 

 

MTA60-101    การออกแบบกราฟกเพ่ือการนําเสนอ 2(1-2-3) 
 

MTA62-101    การออกแบบกราฟกเพ่ือการนําเสนอ 2(0-4-2) 
 

 
ICT60-111     การจัดการงานเอกสารและการ

ประมวลผลขอมูล  
2(0-4-2) 

 

ITD62-111     การจัดการงานเอกสารและการ
ประมวลผลขอมูล  

2(0-4-2) 

 

 

   
    2)  กลุมวิชาเฉพาะดาน                  81  หนวยกิต     2)  กลุมวิชาเอกบังคับ                   74  หนวยกิต  
  2.1 ดานองคการและระบบสารสนเทศ   13  หนวยกิต   2.1 ดานองคการและระบบสารสนเทศ   13  หนวยกิต  
SWE60-124  กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2(2-0-4) 

 

SWE62-121  กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1(1-0-2) 

 

 

SWE60-372  การจัดการโครงการซอฟตแวร   3(3-0-6) 
 

SWE62-373  การจัดการโครงการซอฟตแวร   3(3-0-6) 
 

 
SWE60-325  ฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมซอฟตแวร 3(1-4-4) 

 

 ไมมี 
SWE60-231  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 

SWE62-231  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2(2-0-4) 
 

 
SWE60-396  ทักษะสนับสนุนวิศวกรซอฟตแวรมือ

อาชีพ 
2(2-0-4) 

 

 ไมมี  
 

 

 SWE62-213   ระบบฐานขอมูล   3(2-2-5)   
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หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 ฉบับแกไข 2561) 

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

 SWE62-363  สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟตแวร 1(1-0-2) 
 

ยายหมวด 
 SWE62-364  โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแวร 3(0-9-5) 

 

ยายหมวด 
  2.2 กลุมวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  18  หนวยกิต   2.2 กลุมวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  12  หนวยกิต  
SWE60-102  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 

SWE62-103  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 

 
SWE60-206  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 4(2-4-6) 

 

SWE62-205  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 
 

 
SWE60-207  การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

 

   
 

แตกเปน SWE62-206,SWE-62-207 
SWE60-103  การออกแบบและพัฒนาเว็บ  2(1-2-3) 

 

 ยายหมวด 
 SWE62-206  การโปรแกรมเว็บสวนหลัง 3(2-2-5) 

 

 
 SWE62-207  การโปรแกรมเว็บสวนหนา 3(2-2-5) 

 

 
SWE60-281  การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลขั้น

สูง  
3(2-2-5) 

 

  

SWE60-382  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ
อุปกรณไรสาย 

3(2-2-5)  

 

  

  2.3 กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร   38  หนวยกิต   2.3 กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร   37  หนวยกิต  
SWE60-233  พ้ืนฐานวิศวกรรมความตองการ

ซอฟตแวร 
3(3-0-6) 

 

SWE62-232  พ้ืนฐานวิศวกรรมความตองการ
ซอฟตแวร 

3(3-0-6) 

 

 

SWE60-343   สถาปตยกรรมและการออกแบบ
ซอฟตแวร 

2(1-2-3) 

 

SWE62-343   สถาปตยกรรมและการออกแบบ
ซอฟตแวร 

2(1-2-3) 

 

 

SWE60-232  การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 
 

SWE62-233  การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 
 

 
SWE60-242  การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 
3(3-0-6) 

 

SWE62-241  การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ
คอมพิวเตอร 

2(2-0-4) 

 

 

SWE60-351  การทดสอบซอฟตแวร 3(2-2-5) 
 

SWE62-351  การทดสอบซอฟตแวร 3(2-2-5) 
 

 
SWE60-352  มาตรวัดและการประกันคุณภาพ

ซอฟตแวร 
3(3-0-6) 

 

SWE62-352  มาตรวัดและการประกันคุณภาพ
ซอฟตแวร 

2(2-0-4) 

 

 

SWE60-362  วิวัฒนาการซอฟตแวรและการ
บํารุงรักษา 

3(2-2-5) 

 

SWE62-362  วิวัฒนาการซอฟตแวรและการ
บํารุงรักษา 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 ฉบับแกไข 2561) 

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

SWE60-361  กระบวนการซอฟตแวรและการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

3(3-0-6) 

 

SWE62-261  กระบวนการซอฟตแวรและการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

2(2-0-4) 

 

 

SWE60-271  การจัดการโครงแบบซอฟตแวร 2(2-0-4) 
 

   
 

รวมกับวิชาการจัดการความเส่ียง 
SWE60-393  สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟตแวร 2(2-0-4) 

 

 ยายหมวด 
SWE60-494  โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแวร 1 3(0-15-8) 

 

 ยายหมวด 
SWE60-495  โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแวร 2 3(0-15-8) 

 

 ยายหมวด 
SWE60-204  โครงสรางขอมูล  3(2-2-5) 

 

 ยายหมวด 
SWE60-205  การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี 2(2-0-4)  

 

SWE62-309  การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี 2(2-0-4)  
 

 
 SWE62-372 การจัดการโครงแบบและความเส่ียง

ซอฟตแวร 
2(2-0-4)  

 

 

 SWE62-353  การขับเคล่ือนการพัฒนาซอฟตแวรดวย
การทดสอบ 

3(2-2-5) 

 

 

 SWE62-101  การแกปญหาดวยขั้นตอนวิธี    2(2-0-4) 
 

เทียบเทาวิชา swe60-101 
 SWE62-214  การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลขั้น

สูง  
3(2-2-5) 

 

เทียบเทาวิชา swe60-214 

 SWE62-308  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ
อุปกรณไรสาย  

3(2-2-5)  

 

เทียบเทาวิชา swe60-308 

 SWE62-202  การออกแบบและพัฒนาเว็บ  2(1-2-3) 
 

 

 

  2.4 กลุมวิชาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ   8  หนวยกิต    2.4 กลุมวิชาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ            8  หนวยกิต  
SWE60-212  การส่ือสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 
3(2-2-5) 

 

SWE62-212  การส่ือสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

 

 

SWE60-213  ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 

   
 

นําไปรวมในวิชา SWE62-211 
SWE60-341  ความม่ันคงซอฟตแวร 2(1-2-3) 

 

SWE62-342  ความม่ันคงซอฟตแวร 2(1-2-3) 
 

 
 SWE62-104  โครงสรางขอมูล  3(2-2-5) 

  

เทียบเทาวิชา SWE60-204 
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หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 ฉบับแกไข 2561) 

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

 2.5 กลุมวิชาฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร   4  หนวยกิต   2.5 กลุมวิชาฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  4  หนวยกิต  
SWE60-211  องคประกอบและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร 
4(4-0-8) 

 

   
 

ไมมี 

   
 

SWE62-211  สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและ
ระบบปฏิบัติการ  

4(4-0-8) 

 

เทียบเทาวิชา swe60-211 + swe20-213 

    3)  กลุมวิชาเลือก     15  หนวยกิต     3)  กลุมวิชาโท                           20  หนวยกิต  
         กลุม 1 เทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟตแวร  ยกเลิกกลุมวิชา 
SWE60-363  กระบวนการการพัฒนาซอฟตแวรเชิง

บุคคล  
3(2-2-5) 

 

  

SWE60-353  การขับเคล่ือนการพัฒนาซอฟตแวรดวย
การทดสอบ 

3(2-2-5) 

 

  

SWE60-326  แนะนําการวิจัยทางวิศวกรรมความ
ตองการซอฟตแวร 

2(1-2-3) 

 

  

SWE60-327  สถิติเพ่ือการวิจัย 3(2-2-5) 
 

  
SWE60-497 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมซอฟตแวร 1 3(3-0-6) 

 

  
SWE60-498 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมซอฟตแวร 2 3(2-2-5)    
SWE60-499 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมซอฟตแวร 3 2(2-0-4)    

         กลุม 2 เทคโนโลยีการประมวลผลคลาวด    ยกเลิกกลุมวิชา 
SWE60-344  การประมวลผลคลาวดและ

สถาปตยกรรมการเชิงบริการ 
3(2-2-5) 

 

  

SWE60-345  ระบบฝงตัวและระบบอินเทอรเน็ตใน
อุปกรณ 

3(2-2-5) 

 

  

SWE60-346  ขอมูลขนาดใหญและศูนยขอมูล 3(2-2-5) 
 

  
         กลุม 3 การวิเคราะหเนื้อหามัลติมีเดีย   ไมเปดเปนวิชาโท 
SWE60-383  การประมวลภาพลักษณ 3(3-0-6) 
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หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 ฉบับแกไข 2561) 

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

SWE60-384  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตดาน
คอมพิวเตอรกราฟก 

3(3-0-6) 

 

  

SWE60-385  คอมพิวเตอรวิทัศนและการประยุกต 3(3-0-6) 
 

  
         กลุม 4 ซอฟตแวรอัจรยิะ          กลุม 1  วิทยาศาสตรขอมูล  
SWE60-387  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

 

SWE62-387  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 
 

 
SWE60-388  การจัดเก็บและคนคืนเน้ือหาดิจิทัล 3(2-2-5) 

 

SWE62-384 การจัดเก็บและคนคืนเน้ือหาดิจิทัล 3(2-2-5) 
 

 
SWE60-386  คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

 

SWE62-386  คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 
 

 
 SWE62-385  การสรางภาพขอมูล 3(2-2-5) 

 

 
 SWE62-325  สถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 3(2-2-5) 

 

 
 SWE62-381  การประมวลภาพลักษณ 3(3-0-6) 

 

 
 SWE62-388  การพัฒนาขอมูลขนาดใหญ 3(2-2-5) 

 

 
          กลุม 2  วิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัว  
 COE62-221 การออกแบบวงจรตรรกะและเชิงเลข 4(4-0-8) 

 

 
 COE62-214 ไมโครโพรเซสเซอรและระบบสมองกล

ฝงตัว 
 

 

 

 COE62-311 การเชื่อมตอและการรวมระบบ 4(3-2-7) 
 

 
 COE62-381  ระบบสมองกลฝงตัวขั้นสูง 4(3-2-7) 

 

 
 COE62-382  การออกแบบระบบโดยใชแบบจําลอง 4(3-2-7) 

 

 
 SWE62-271  วิศวกรรมซอฟตแวรเบ้ืองตน 3(3-0-6)  

 

วิชาท่ีไมนับหนวยกิตในหลักสูตร 
    4)  กลุมวิชาสหกิจศึกษา     9  หนวยกิต     4)  กลุมวิชาสหกิจศึกษา     17  หนวยกิต  
SWE60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(2-0-4)  

 

SWE62-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
 

 
SWE60-491 สหกิจศึกษา 8(0-40-0) 

 

SWE62-491 สหกิจศึกษา1 8(0-40-0) 
 

 
SWE60-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 8(0-40-0) 

 

  
 SWE62-492 สหกิจศึกษา2 8(0-40-0) 
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ภาคผนวก ข   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค   
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

ช่ือ-สกุล ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ํา 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email 

075-672255 
075-672205 
muhamard@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532 
คบ. คณิตศาสตร-วัดผลการศึกษา, วิทยาลัยครูสงขลา 2529 
   

 
2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน – องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 
ผูชวยศาสตราจารย สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2539-ปจจุบัน 
อาจารย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 2533-2539 
  

 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) Algorithm and programming 
2) Artificial intelligence 
 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 
ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สํานักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ 

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ/

เทคโนโลยี

สารสนเทศ/วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

3. การเขียนโปรแกรม 1 

4. การเขียนโปรแกรม 2 

5. การเขียนโปรแกรมดวยภาษาโคบอล 

6. การประมวลผลแฟมขอมูล 

7. โครงสรางขอมูล 

8. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

9. การสรางคอมไพเลอร 

10 . คณิตศาสตรดสิครีต 
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ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สํานักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

11.พีชคณิตเชิงเสนสาํหรับวิศวกรรม

ซอฟตแวร 

12. การแกปญหาและการเขียนข้ันตอนวิธี 

13. การสรางซอฟตแวร 2 

มหาวิทยาลยัทักษิณ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชา

คณิตศาสตร  

วิทยาการ

คอมพิวเตอร/

คณิตศาสตร/สถิต ิ

1. การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 

2. คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

3. การเขียนโปรแกรมดวยภาษาซ ี

4. การเขียนโปรแกรมดวยภาษาโคบอล 

5. การเขียนโปรแกรมดวยภาษาฟอร

แทรน 

6. การประมวลผลแฟมขอมูล 

7. โครงสรางขอมูล 

8. คณิตศาสตร 1 

9. การภาษาโปรแกรม 

10. การสรางชุดการสอนดวยโปรแกรม

ทูลบุค 

 

 
5. ผลงานทางวิชาการ 

5.1 บทความวิจัย  
  1) อุหมาด หมัดอาด้ํา (2560). การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชชุดฝกทักษะการ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. วารสารหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยทักษิณ. ฉบับท่ี 6. 87-108. 

  2) อุหมาด หมัดอาด้ํา (2560). ผลการพัฒนาทักษะการแกปญหาและการเขียนข้ันตอนวิธีดวยวิธีการ
เรียนแบบรวมมือ และการสอนแบบแบบเอ็กซพลิซิทสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. การประชุมวิชาการระดับชาติ“ศึกษาศาสตรวิจัย” ครั้งท่ี 4 วันท่ี 25-27 กรกฎาคม 
2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ จังหวัดสงขลา. หนา 528 – 546. 
 

5.2 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการสอน   
เอกสารคําสอน 

1) อุหมาด หมัดอาด้ํา, (2559) พีชคณิตเชิงเสนสําหรับวิศวกรรมซอฟตแวร. สํานักวิชาสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 
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แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 

 

ช่ือ-สกุล ผูชวยศาสตราจารย เยาวเรศ ศิริสถิตยกุล 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชา สารสนเทศศาสตร 

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท

โทรสาร 

Email 

075-672272 

075-672205 

syaowara@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
วท.ม.  วิทยาการคอมพิวเตอร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

 
2547 

วท.บ.  วิ ท ย า ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  ( เ กี ย ร ติ นิ ย ม อั น ดั บ ส อ ง ) , 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2538 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 
อาจารย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2544-ปจจุบัน 
โปรแกรมเมอร บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 2538 - 2543 

 

3. ความเช่ียวชาญ  
1) Digital Image Processing 
2) Computer Graphics 
3) Computer Programming 
 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 
 
ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สํานักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ 

สํานักวิชาสารสนเทศ

ศาสตร 

หลักสตูรวิทยาการ

คอมพิวเตอร  หลักสูตร

วิศวกรรมซอฟตแวร 

  

1) ความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2) การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง 

3) องคประกอบและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร 

2547- 

2554 

 

2555-

ปจจุบัน 
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ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สํานักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

4) การประมวลภาพลักษณ 

5) คอมพิวเตอรกราฟก 

6) การจําลองสถานการณ 

7) การรูจําแบบรูป 

8) สัมมนา 

9) โครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 1 และ 2 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological 
Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

1)  Charoensuk, T., Sirisathitkul, C., Boonyang, U., Macha, I.J., Sirisathitkul, Y. & Ben-Nissan,   
     B. (2016). Effects of phase additions on three dimensionally ordered macroporous 

structure of SiO2-CaO-P2O5 bioactive glasses. Journal of Ceramic Processing Research, 
17(7), 742-746. 

2) Chokprasombat, K., Sirisathitkul, Y. & Sirisathitkul, C. (2016). Magnetic field-directed self- 
assembly of FePt-based nanoparticles at the liquid-air interface. Indian Journal of   
Physics, 90(10), 1149–1153. 

3) Tangwatanakul, W., Chokprasombat, K., Sirisathitkul, C., Jantaratana, P. & Sirisathitkul, Y. 
(2016). Magnetic phase transition of annealed FePt based nanoparticles synthesized by 
using Fe(<beta>-diketonate)3. Journal of Alloys and Compounds, 654, 234-239 

4) Sarmphima, P., Chokprasombat, K., Sirisathitkul, C., Sirisathitkul, Y.,  
Ratchaphonsaenwong, K. & Harding, P. (2016). Liquid–air interface self-Assembly of 
nanoparticles synthesized from reaction between Fe(dbm) 3 and Pt(acac) 2. Journal of 
Cluster Science, 27(1), 1-8, doi: 10.1007/s10876-015-0922-6. 

5 )  Chokprasombat, K., Sirisathitkul, Y., Sirisathitkul, C., Sarmphim, P., & Harding, P. (2015) . 
TEM images analysis of FePt based nanoparticles synthesized by using Fe(hfac)3  and 
Fe(tmhd)3. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 28, 1199-1206.   

6 )  Muneesawang, P., Sirisathitkul, Y., & Sirisathitkul, C. (2 0 15 ) .  Multi-level segmentation 
procedure for measuring the size distribution of nanoparticles in TEM images. Science 
of Advanced Materials, 7(4), 769-783. 
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แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 

 

ช่ือ-สกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิมาพร เพชรแกว 

Assistant Professor Dr. Thimaporn Phetkaew 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท

โทรสาร 

Email 

0-7567-2275 

0-7567-2205 

pthimapo@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

วศ. ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547 

วท. ม. วิทยาการคอมพิวเตอร, สงขลานครินทร 2543 

วท. บ. คณิตศาสตรประยุกต, สงขลานครินทร 2540 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

ผูชวยศาสตราจารย – สํานักวชิาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   ก.พ. 2558 – ปจจุบัน 

ประธานหลักสูตร – หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร สํานักวิชาสารสนเทศ

ศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ก.ย. 2559 – ต.ค. 2560 

รองผูอํานวยการ - ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เม.ย. 2552 – พ.ย. 

2554 

ผูประสานงานหลักสูตร – หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร สํานักวิชา

สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

ต.ค. 2551 – ธ.ค. 2553 

อาจารย – สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ย. 2547 – ม.ค. 

2558 

 

3. ความเช่ียวชาญ  

1) Data Mining/Machine Learning/Data Visualization/Business Intelligence 
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2) Software Testing 

 
4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 
ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สํานักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

ม.วลัยลักษณ สารสนเทศศาสตร วิศวกรรมซอฟตแวร - Introduction to Software 

Engineering 

- Software Project Management 

- Software Configuration  

Management 

- Software Testing and Quality 

Assurance 

- Business Intelligence 

2555-

ปจจุบัน 

ม.วลัยลักษณ สารสนเทศศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร - Introduction to Software 

Engineering 

- Software Testing and Quality 

Assurance 

- Data Mining 

- Machine Learning 

- System Programming 

2547-

2554 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological 
Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

1) Walaiporn Sornkliang and Thimaporn Phetkaew. (2016). Study of Automatic Test 
Case Generation Techniques using UML Activity Diagram, Journal of Information 
Science and Technology, Vol.6, No.2, pp.17-27. 

2) Wachira Yangyuen, Siwanath Nuntapichai, and Thimaporn Phetkaew. (2016). 
Information Behavior Model: Perspective for System Approach, Journal of 
Information Science and Technology, Vol.6, No.1, pp.34-44. 

3) Patoomsiri Songsiri, Thimaporn Phetkaew and Boonserm Kijsirikul. (2015). 

Enhancement of Multi-Class Support Vector Machine Construction from Binary 

Learners Using Generalization Performance. Neurocomputing, 115(1), 434-448. 
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4) วิทยา เทวรังษี, ศิวนาถ นันทพิชัย และ ฐิมาพร เพชรแกว. (2558). การพัฒนาโปรแกรมประยุกต

เพ่ือควบคุมรายการหลักฐานหัวเรื่องสําหรับฐานขอมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย. 

วารสารสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 33(3), 31-55. 

5) วิทยา เทวรังษี, ฐิมาพร เพชรแกว และ ศิวนาถ นันทพิชัย. (2558). กรอบแนวคิดสําหรับการ

ตรวจสอบความสัมพันธของหัวเรื่องสําหรับฐานขอมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย. 

วารสารสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 33(2), 1-33. 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัย 
ตามระบบ American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

1) Wachira Yangyuen, Siwanath Nuntapichai, and Thimaporn Phetkaew. (2016). System-

Based Information Behavior Model: A Research Proposal, the proceedings of the 

Doctoral Consortium at the 18th International Conference on Asia-Pacific Digital 

Libraries (ICADL 2016) and Asia-Pacific Forum of Information Schools (APIS 2016), pp. 

17-22, December 2016. 

2) Songsiri, P., Phetkaew, T., Ichise, R., and Kijsirikul, B. (2014). Sub-Classifier Construction 

for Error Correcting Output Code Using Minimum Weight Perfect Matching. 

Proceedings of the IEEE International Joint Conference on Neural Network (IJCNN 

2014), 3519-3525. 

3) มัลลิกา ขวัญเก้ือ, ฐิมาพร เพชรแกว และ พรพล ธรรมรงครัตน. (2558). การจําแนกประเภทเว็บเพจ

ดวยมัลติคลาสซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนโดยประยุกตใชคาประสิทธิภาพโดยนัยท่ัวไป. รายงานการ

ประชุมวิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 7 (NCIT 2015), 46-51. 

4) มัลลิกา ขวัญเก้ือ, ฐิมาพร เพชรแกว และ พรพล ธรรมรงครัตน. (2558). การจําแนกประเภทเว็บเพจ

โดยใชคาประสิทธิภาพโดยนัยท่ัวไปของซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน. รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 11 (NCCIT 2015), 37-42. 

5) นันทชัย ดับทุกข, ฐิมาพร เพชรแกว และ ศิริภิญโญ จันทมุนี. (2558). การนําทางภายในอาคารเชิง

ความหมายสําหรับการคนหาหนังสือในหองสมุด. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 11 (NCCIT 2015), 49-54. 

6) วิทยา เทวรังษี, ฐิมาพร เพชรแกว, และ ศิวนาถ นันทพิชัย. (2558). A Model for Automatic 

Verification of Subject Authority Relation. รายงานการประชุมวิชาการวลัยลักษณวิจัย ครั้งท่ี 7. 

7) มัลลิกา ขวัญเก้ือ, ฐิมาพร เพชรแกว และ พรพล ธรรมรงครัตน. (2558). การใหคะแนนเสียงโดย

ประยุกตใชคาประสิทธิภาพโดยนัยท่ัวไปของซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนในการจําแนกประเภทเว็บเพจ. 

รายงานการประชุมวิชาการวลัยลักษณวิจัย ครั้งท่ี 7. 
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8) นันทชัย ดับทุกข, ฐิมาพร เพชรแกว และ ศิริภิญโญ จันทมุนี. (2558). Multi-target library indoor 

navigation. รายงานการประชุมวิชาการวลัยลักษณวิจัย ครั้งท่ี 7. 

9) วิทยา เทวรังษี, ฐิมาพร เพชรแกว และ ศิวนาถ นันทพิชัย. (2557). การศึกษาความซํ้าซอนของหัว

เรื่องในฐานขอมูลสหบรรณานุกรมของประเทศไทยและแนวทางแกไข. รายงานการประชุมวิชาการ

วลัยลักษณวิจัย ครั้งท่ี 6. 
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แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

ช่ือ-สกุล ดร.กรัณรัตน ธรรมรักษ 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
222 ต.ไทยบรุ ีอ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email 

075-672565 
075-672205. 
kanchan.th@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

ปร.ด ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยพีระ
จอมเกลาเจาคณุทหาร ลาดกระบัง 

2556 

วท.ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง 

2549 

สส.บ สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเกียรตินิยม
อังดับ 1) มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

2545 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  
ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารย –มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 2553 

ผูชวยสอน –มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2545 

 

3. ความเช่ียวชาญ  
1) Software Engineering 
2) Cloud Computing 
3) Software Architecture 
 

4. ประสบการณการสอน 

  มี    ไมมี 
ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สํานักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ 

สารสนเทศศาสตร วิศวกรรมซอฟตแวร - กฏหมายและจริยธรรมทางวิศวกรรม

ซอฟตแวร 

- การออกแบบและสถาปตยกรรม

ซอฟตแวร 

- การประมวลผลกลุมเมฆ 

2555-

ปจจุบัน 
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ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สํานักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ 

สารสนเทศศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร - การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง 

- การวัดซอฟตแวร 

2553-

2554 

 

5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

1) กรณัรัตน ธรรมรักษ. (2559). ผลการศึกษาการใชกระบวนการอไจลในวิชาโครงงาน กรณีศึกษาหลักสูตร

วิศวกรรมซอฟตแวรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, 12(2), 75-81.  

2) กรัณรัตน ธรรมรักษ และ พุทธิพร ธนธรรมเมธี. (2557). การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํานายความเสี่ยง

การเกิดโรคไมติดตอบนเว็บแอพพลิเคชันดวยวิธีบูทสงเสริมโครงขายประสาทเทียมและเทคนิคการ

คัดเลือก คุณลักษณะแบบเอ็มอารเอ็มอาร . ใน: 2014 International Computer Science and 

Engineering Conference (Thai Track), หนา 38 - 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 

 



                                                                                                                                      

 

แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

ช่ือ-สกุล ดร. พุทธิพร ธนธรรมเมธี 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชา สารสนเทศศาสตร 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพทโทรสาร 
Email 

075-672283 
075-672205 
putthiporn.th@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
วท.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550-2556 
วท. ม.  วิทยาการคอมพิวเตอร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  2547-2550 
สส.บ.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2543-2547 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  
ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 2555 - ปจจุบัน 
  
  

 

3. ความเช่ียวชาญ  
1) Data mining 
2) Machine Learning 
3) Business Intelligence 

 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

ช่ือ
สถาบันการศึกษา 

คณะ/สํานักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ 

สํานักวิชา
สารสนเทศศาสตร 

หลักสตูรวิศวกรรม
ซอฟตแวร 

- Software Construction I 
 - Service Oriented Architecture and 
Web Service Technology 
 - Database Application 
 - Database Systems 
 - Linear Algebra for Software 
Engineering 
 - Introduction to Software Systems in 
Healthcare, Logistics and Tourism 
Domains  

2555 ถึง
ปจจุบัน 
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สํานักวิชา
สารสนเทศศาสตร 

หลักสตูรนิเทศ
ศาสตร 

 - Communication Research 

สํานักวิชา
วิทยาศาสตร 

หลักสตูร
วิทยาศาสตรเชิง

คํานวณ 

 - Bioinformatic Tools and Programming 

 

5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัย 
ตามระบบ American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

1)  Thanathamathee, P. (2014). Boosting with Feature Selection Technique for Screening 

and Predicting Adolescents Depression. In: The fourth International Conference on Digital 

Information and Communication Technology and it's Applications, pp. 23-27. 

2) กรัณรัตน ธรรมรักษ และ พุทธิพร ธนธรรมเมธี. (2557). การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํานายความเสี่ยง

การเกิดโรคไมติดตอบนเว็บแอพพลิเคชันดวยวิธีบูทสงเสริมโครงขายประสาทเทียมและเทคนิคการ

คัดเลือกคุณลักษณะแบบเอ็มอาร เ อ็มอาร .  ใน: 2014 International Computer Science and 

Engineering Conference (Thai Track), หนา 38 - 43. 
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แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
 

ช่ือ-สกุล  น.ส.ศิริภิญโญ  จันทมุณี 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชา สารสนเทศศาสตร 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพทโทรสาร 
Email 

075-672273 
csiripin@wu.ac.th. 

 
1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541 
วท.ม วิทยาการคอมพิวเตอร (เกียรตินิยม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2546 

 
2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 
อาจารย สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2546-ปจจุบัน 
ท่ีปรึกษา หนวยวิจัยนวัตกรรมดานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2546-2548, 2554-ปจจุบัน 
ผูชวยสอน สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2542-2544 

 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) Multimedia Content Analysis  
2) Information Retrieval and Information Extraction 

 
4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สํานักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ 

 

สํานักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร 

Software 
Engineering 

• Web programming 
• Operating System 
• Human-computer 

Interaction 
• Digital information retrieval 

and storage 

2555-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ 

 

สํานักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร 

Computer 
Science 

• Web programming 
• System Programming 
• Operating System 
• C Programming 

2546-2554 
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University of 
Sheffield 

 

School of 
Engineering 

Computer 
Science 

OOP and Java Programming 2549-2552 

มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ 

สํานักวิชาสารสนเทศ
ศาสตร 

Computer 
Science 

• C Programming 
• IT Foundation 
• IT Application 

2542-2544 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  

บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  
1) นันทชัย ดับทุกข, ฐิมาพร เพชรแกว และ ศิริภิญโญ จันทมุนี. (2558). การนําทางภายในอาคารเชิง

ความหมายสําหรับการคนหาหนังสือในหองสมุด. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 11 (NCCIT 2015), หนา 49-54. 

2) นันทชัย ดับทุกข, ฐิมาพร เพชรแกว และ ศิริภิญโญ จันทมุนี. (2558). Multi-target library indoor 

navigation. การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณวิจัย ครั้งท่ี 7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. เม่ือ 

03/07/2558. 

3) นันธชัย ดับทุกข, ศิริภิญโญ จันทมุณี, ฐิมาพร เพชรแกว. (2557). การออกแบบโมเดลสําหรับแผนท่ี
แบบไดนามิกในงานการคนหาขอมูลหนังสือหองสมุด. การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณวิจัย 
ครั้งท่ี 6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. เม่ือ 03/07/2557. 

4) Narawit, Warin, Siripinyo Chantamunee, and Salin Boonbrahm. (2013). "Interactive 
query suggestion in Thai library automation system." Computer Science and Software 
Engineering (JCSSE), 2013 10th International Joint Conference on. IEEE, 2013. pp.76-
81. 

5) Chantamunee S., Fung C.C., Wong K.W., Dumkeaw C. (2019). Knowledge Discovery 
from Thai Research Articles by Solr-Based Faceted Search. In Recent Advances in 
Information and Communication Technology 2018. IC2IT 2018. Advances in Intelligent 
Systems and Computing, vol 769. Springer, Cham. 2019. 

 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 
รางวัลเรียนดีเดน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2545     
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แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 

 

ช่ือ-สกุล อาจารย ดร. จิตติมา ศังขมณี 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชา สารสนเทศศาสตร 

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท

โทรสาร 

Email 

0-7567-2254 

0-7567-2205 

sjidtima@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Ph.D.(Computer 

Science) 

Computer Science, University College London, 

University of London, UK 

2553 

พบ.ม.(สถิติ

ประยุกต) 

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร

ศาสตร 

2539 

วท.บ.

(คณิตศาสตร) 

คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  2528 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารยประจาํ สาํนักวชิาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2541 - ปจจุบัน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 (วช) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ กรุงเทพฯ 

2528 - 2541 

 

3. ความเช่ียวชาญ  

1) Requirements Engineering 

2) Software Process 

3) Software Engineering Education 
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4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 
ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สํานักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ 

สํานักวิชา 

สารสนเทศศาสตร 

1) หลักสตูรวิศวกรรม
ซอฟตแวร 

2) วิทยาการคอมพิวเตอร 
3) ระบบสารสนเทศเพ่ือ 

การจัดการ 

1) Object-oriented Analysis 
and Design 

2) Requirements Engineering 
3) Software Process 
4) Software Architecture and 

Design 
5) Software System 

Engineering Fundamentals 
6) Algorithmic Problem 

Solving 
7) Management of 

Information Systems 
8) System Analysis and 

Design 
9) Development of 

Information Systems 

2541- 

ปจจุบัน 

University College 

London, UK 

Department of 

Information Studies  

Department of 

Computer Science 

1) Requirements Engineering 
2) Software Engineering  
3) Object-oriented 

Programming 
4) Information Systems 

2550-

2552 

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร หลักสตูร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 

1) Health-Care Information 

Systems 

2546 

มหาวิทยาลยับูรพา  คณะวิทยาศาสตร/ 

ภาควิชาคอมพิวเตอร 

วิทยาการคอมพิวเตอร 1) วิศวกรรมซอฟตแวร 2538 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological 
Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัย 
ตามระบบ American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

1) จิตติมา ศังขมณี. (2559). ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมความตองการ

ระบบซอฟตแวร จากการใชกรณีศึกษาจริงแทนกรณีศึกษาสมมุติ. ใน งานประชุมวิชาการ การ
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เรียนรูเชิงรุก ครั้งท่ี 4  Active Learning: Challenges and Innovations. นครศรีธรรมราช: 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. (abstract)    

2) ลักษณา สุทธิการ, ชลธิชา เจียรผัน, นันทภรณ ปูทอง, สรัลนุช ผอมทอง, สุภัทรา พิศุทธางกูร, กรัณรัตน 

ธรรมรักษ, ศิริภิญโญ จันทมุณี และจิตติมา ศังขมณี.  (2559). การประยุกตหลักการวิศวกรรมซอฟตแวร

เพ่ือพัฒนาระบบซอฟตแวรบริหารจัดการรานอาหารเลมอนแกรส: พีโอเอส. ใน รายงานการประชุม

วิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information 

Technology: NCIT) ครั้งท่ี 8. จ.กระบี่.  (หนา 199-204). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.  

3) อมเรศ เทพณรงค, ไกรสร โตะระมัน และจิตติมา ศังขมณี. (2557).  ระบบบริการทางการศึกษาสําหรับ
โรงเรียน  กรณีศึกษา: โรงเรยีนราษฎรนิยมวิทยา จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วลัยลักษณวิจัย” ครั้งท่ี 6.  นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. (abstract)    

  
5.3 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการสอน  (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American 

Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 
1) จิตติมา ศังขมณี. (2559). ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมความตองการระบบ

ซอฟตแวร จากการใชกรณีศึกษาจริงแทนกรณีศึกษาสมมุติ. (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ,  มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ). 

2) จิตติมา ศังขมณี. (2556). การศึกษาเชิงประจักษในประเด็นปญหาในกระบวนการซอฟตแวรของการ
พัฒนาระบบซอฟตแวรภาครัฐโดยผูใหบริการภายนอก. (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ,  มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ). 

3) จิตติมา ศังขมณี. (2555).  การปรับแตงชุดผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือสนับสนุนการวิศวกรรมความ
ตองการระบบซอฟตแวรเพ่ือสาธารณะ. (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ,  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ).  

4) จิตติมา ศังขมณี. (2555). เอกสารคําสอนรายวิชา SWE-101 การแกปญหาดวยข้ันตอนวิธี  
Algorithmic Problem Solving. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

5) จิตติมา ศังขมณี. (2555). เอกสารคําสอนรายวิชา CSC-388 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Analysis and Design. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.  

 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.) ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาลําดับที ่3 เลม 126 ตอนที ่11 ข ลว. 15 สิงหาคม 2552 

2552 

ทุนรัฐบาลไทย (สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ศึกษาตอระดับปริญญาเอก ที่สห
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2548-2552 

2548-2552 

รางวัลโครงการระบบสารสนเทศภาครัฐดีเดน (ระบบตรวจคนเขาเมือง) สํานกังาน ป.ป.ส. 
พ.ศ. 2541 (มีสวนรวมในฐานะหัวหนาโครงการ) 

2541 
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เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใตโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทย-ออสเตรเลียเพื่อการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ ทดสอบการใช TQL กับภาษาไทย ทีป่ระเทศอิสราเอล 
สิงหาคม พ.ศ. 2540 

2540 

รางวัลผูมีผลการเรียนดี กองทุนสงเสริมการศึกษาทางคอมพิวเตอรและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนเงินทุนในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2537-
2538 

2537-2538 

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใตโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทย-ออสเตรเลียเพื่อการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ ศึกษาดงูานระบบขอมูลเพื่อการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด ณ ประเทศออสเตรเลีย 1.5 เดือน และทนุอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา 
Natural v.2, SPL ประเทศออสเตรเลีย กันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2536 

2536 

ทุนรัฐบาลญีปุ่น ภายใตแผนโคลัมโบ อบรมหลักสูตร Information Processing Personnel 
– Database System Design ที่ประเทศญี่ปุน มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2530 

2530 
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ภาคผนวก ง   

ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก จ  
การสรางเครือขายความรวมมือกบัตางประเทศ 
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	1) กลุ่มวิชาภาษา          20  หน่วยกิต
	แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
	(Curriculum Mapping)

