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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตหาดใหญ�   คณะวิทยาศาสตร�   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�  

 

หมวดท่ี 1 ข.อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร   
ภาษาไทย :   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�  
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program in Computer Science  

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร�) 
ชื่อย�อ (ไทย) :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร�)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Computer Science) 
ชื่อย�อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science) 

 

3. วิชาเอก (ถ.ามี) 
- 

 

4. จํานวนหน8วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
135 หน�วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปH  
 
5.2 ภาษาท่ีใช. 

ใชIภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับนักศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต�างชาติ 

5.4 ความร8วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เปMนหลักสูตรเฉพาะของคณะท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 
5.5 การให.ปริญญาแก8ผู.สําเร็จการศึกษา 

ใหIปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� พ.ศ. 2554  
� ไดIรับอนุมัติจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 13(3/2559) 

เม่ือวันท่ี  12  กรกฎาคม  2559 
� ไดIรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 378(8/2559) 

เม่ือวันท่ี  17  กันยายน  2559 
เปWดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปHการศึกษา 2560 

 
7. ความพร.อมในการเผยแพร8หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

 หลักสูตรมีความพรIอมในการเผยแพร�คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� ในปHการศึกษา 2562   
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได.หลังสําเร็จการศึกษา  

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร� นักวิทยาการคอมพิวเตอร� หรือนักวิทยาศาสตร�คอมพิวเตอร� 
2) นักวิเคราะห�และออกแบบระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร� 
3) นักพัฒนาโปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร� 
4) ผูIดูแลระบบเครือข�ายและเครื่องแม�ข�าย 
5) ผูIดูแลระบบฐานขIอมูล 
6) ผูIจัดการโครงการซอฟต�แวร� 
7) ผูIประสานงานโครงการซอฟต�แวร� 
8) นักพัฒนาเว็บไซต� 
9) นักวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใชIวิทยาการคอมพิวเตอร� 
 

 



3 

 

 

 

    
 

9.   ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน8ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตร   
 

 

ลําดับ 
ที่ 

 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

 

ตําแหน8ง 
ทางวิชาการ 

 
 

ชื่อ – สกุล 

 
 

คุณวุฒิ 

 
 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปB พ.ศ. 

1 3-9011-00302-xx-x ผูIช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางสาวนทีกานต�  สุเมธสิทธิกุล 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

ชีวสถิติ 
คณิตศาสตร� 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� 

2527 
2524 

2 3-9299-00086-xx-x ผูIช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางอภิรดา  ธาดาเดช M.Sc. 
ศศ.บ. 

Computer Science  
เศรษฐศาสตร�การคลัง 

University of Philippines, Philippine 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2533 
2524 

3 3-8401-00239-xx-x อาจารย� นางเชาวนี  ศรีวิศาล วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาการสารสนเทศ 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลIา 
เจIาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� 

2545 
 

2540 

4 3-9499-00223-xx-x อาจารย� นายนิธิ  ทะนนท� วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร� 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� 
มหาวิทยาลยัหอการคIาไทย 

2541 
2532 

5 3-1016-00445-xx-x อาจารย� นางสาวสุนิดา  รัตโนทยานนท� M.S. 
สต.บ. 

Computer Science  
สถิติประยุกต� 

Syracuse University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

2550 
2540 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   
       คณะวิทยาศาสตร�  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  วิทยาเขตหาดใหญ� 
 

11.  สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปDนต.องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1   สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   สถานการณ�ทางเศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซ่ึงส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเช�นเดียวกัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจนับว�ามีความสําคัญต�อการพัฒนา
ประเทศเปMนอย�างยิ่ง ปkจจัยความกIาวหนIาทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีถือว�าเปMนปkจจัยสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร�เปMนศาสตร�ท่ีเปMนรากฐานในการประยุกต� 
และบูรณาการของศาสตร�หลายสาขา เช�น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร� 
เศรษฐศาสตร� พาณิชยศาสตร�และลอจิสติก ชีวสารสนเทศและการแพทย� เปMนตIน ดังนั้น การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในยุคดิจิทัลซ่ึงมีการแข�งขันในระดับนานาชาติค�อนขIางสูงและมีการสื่อสารแบบไรI
พรมแดนท่ีสามารถติดต�อถึงกันไดIตลอดเวลา จําเปMนตIองมีรากฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร�และการ
ประยุกต�ทางเทคโนโลยีท่ีม่ันคงและเขIมแข็ง  วิทยาการคอมพิวเตอร�และการประยุกต�จึงมีความสําคัญต�อการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติท่ีตIองการองค�ความรูIและบุคลากรทางดIานนี้ช�วยใน
การขับเคลื่อนประเทศใน เชิงรุก 
 

 11.2   สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสืบเนื่องมาจากความกIาวหนIาทางวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีนับว�ามีผลต�อการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย� การคมนาคมและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพใน
ยุคปkจจุบันทําใหIมีการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมแบบกIาวกระโดด แต�อย�างไรก็ตาม ความตIองการของ
มนุษย�ท่ีจะยกระดับมาตรฐานชีวิตและสังคมใหIดีข้ึนก็ยังมีอีกมากมาย  มนุษย�ยังคงแข�งขันกันและเร�งสรIาง
องค�ความรูIดIานต�าง ๆ เพ่ือพัฒนาสังคมอย�างต�อเนื่อง องค�ความรูIทางวิทยาการคอมพิวเตอร�และการ
ประยุกต�นับว�าเปMนองค�ความรูIท่ีสําคัญมากในการดํารงชีวิตของมวลมนุษย�ในโลกปkจจุบันและอนาคต การ
ประยุกต�องค�ความรูIทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ในปkจจุบันมีมากมายและมีคุณประโยชน�เปMนอย�างยิ่ง  อาทิ
เช�น การปmองกันและรักษาอาการต�าง ๆ ของผูIปnวยในทางการแพทย�และชีวสารสนเทศ การใชIงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร�ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� การเรียนรูIแบบอิเล็กทรอนิกส� 
ตลอดท้ังการประยุกต�วิทยาการดIานนี้ในการทหารและภาครัฐอีกมากมาย ในทางกลับกัน การใชIวิทยาการ
คอมพิวเตอร�ในทางท่ีไม�ถูกตIองก็มีผลต�อสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น ผลกระทบจากการประยุกต�วิทยาการ
คอมพิวเตอร�เปMนท้ังโอกาสและภัยคุกคามต�อประเทศและสังคมโลก จึงจําเปMนตIองมีการปลูกฝkงค�านิยมและ
จริยธรรมท่ีถูกตIองในการนําวิทยาการคอมพิวเตอร�ไปใชIใหIเกิดประโยชน�ต�อสังคม 
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12.  ผลกระทบจาก ข.อ 11.1 และข.อ 11.2 ต8อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข.องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1   การพัฒนาหลักสูตร  
  ผลกระทบจากสถานการณ�ดังกล�าว การพัฒนาหลักสูตรจึงเนIนใหIความรูI ความเขIาใจ และความ

ชํานาญ รวมท้ังเปMนผูIท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�  ท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองใหIเขIากับลักษณะงานท้ังดIานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือสรIางองค�ความรูIและผลงานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร�ท่ีสามารถตอบสนองความตIองการของการเปลี่ยนแปลงทางดIานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศ  

 

12.2   ความเก่ียวข.องกับพันธกิจของสถาบัน  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� มุ�งสู�วิสัยทัศน�ท่ีจะเปMนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชีย 

ทําหนIาท่ีผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปMนฐาน การพัฒนา
หลักสูตรจําเปMนตIองมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�ซ่ึงเปMนรากฐานของศาสตร�ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร�และการประยุกต� การท่ีมหาวิทยาลัยจะยกระดับสู�มาตรฐานสากลนั้น จําเปMนตIองพัฒนา
หลักสูตรใหIมีองค�ความรูIทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีเขIมแข็งและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ตลอดถึงความรูIและความชํานาญดIานการสื่อสาร โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ ตลอดจน
ผลกระทบต�อสังคมและวัฒนธรรมไทย  

 
13.  ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปFดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 13.1  กลุ8มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปFดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน ได.แก8 
 

1)   ศูนย�ส8งเสริมและพัฒนาการเรียนรู. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  จํานวน  1  รายวิชา คือ 
 001-101  อาเซียนศึกษา       3(2-2-5) 
   ASEAN Studies 

 

2)  คณะพยาบาลศาสตร�  จํานวน  1  รายวิชา คือ 
 001-131 สุขภาวะกายและจิต      3(2-2-5) 
  Healthy Body and Mind 
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3)    คณะศิลปศาสตร�  จํานวน  26  รายวิชา คือ 
 890-101   การฟkงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
  Fundamental English Listening and Speaking 
 890-102 การอ�านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
     Fundamental English Reading and Writing 
 890-211 เสริมทักษะการฟkงภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 Improving Listening Skill in English 
 890-214  เสริมทักษะดIานการฟkงและพูด     3(2-2-5) 

Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
890-221  การปรับปรุงการอ�านภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

  Improving Reading in English  
890-222  การอ�านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

 Functional Reading 
890-223  การอ�านหนังสือพิมพ�ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

              Reading English Newspapers 
 890-224   การแปลเบ้ืองตIน       3(3-0-6) 
  Introduction to Translation 

890-226  ไวยากรณ�อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง    3(3-0-6) 
  English Grammar for Real Life Communication 

890-227  การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตIน     3(3-0-6) 
  Introduction to English Writing 
 890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

Communication in English  Science and Technology   
 890-241  การฟkงและพูดเชิงธุรกิจเบ้ืองตIน     3(3-0-6) 
  Basic Listening and Speaking for Business 
 890-245  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ      3(3-0-6) 
  English for Business 
 890-251  การอ�านงานเขียนวิชาการอังกฤษ     3(3-0-6) 
  Reading English in an Academic Context 

890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
  Writing Academic English 

890-261  ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน       3(3-0-6) 
  English in the Workplace     
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890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต�อ   3(3-0-6) 
  Study Skills in English for Higher  Studies 

890-361   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน     3(3-0-6) 
  English for Job Application   

895-101   พฤติกรรมศาสตร�       3(3-0-6) 
   Behavioral Science 
 895-125 การใชIภาษาไทย       3(2-2-5) 

Thai Usage 
895-135  สุนทรียศาสตร�แห�งชีวิต      3(2-2-5) 

 Life Aesthetics 
895-171  ภูมิปkญญาในการดําเนินชีวิต     3(2-2-5) 

 Wisdom of Living 
895-203   จิตวิทยาท่ัวไป       3(3-0-6) 

   General Psychology 
895-205   เศรษฐศาสตร�และการปกครอง     2(2-0-4) 

   Economics and Government 
895-303  เศรษฐศาสตร�เพ่ือชีวิต      3(3-0-6) 

   Economics for Life 
895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษา หรือนันทนาการ    1(x-y-z) 

   
  4)  คณะนิติศาสตร�  จํานวน  1  รายวิชา คือ 

874-194  กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Law Relating to Occupations and Everyday Life 

 

  5) คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน  3  รายวิชา คือ 
 460-103   หลักการตลาด       3(3-0-6) 

  Principles of Marketing 
  460-201   กฎหมายธุรกิจ       3(3-0-6) 
  Business Law 
  461-101   หลักการบัญชีเบ้ืองตIน      3(3-0-6) 
  Principles of Accounting 
 
 



8 

 

 

6) คณะวิทยาศาสตร�  จํานวน  7  รายวิชา คือ 
315-103   ความรูIท่ัวไปทางดIานทรัพย�สินทางปkญญา    3(3-0-6) 

  Introduction to Intellectual Property 
336-211  เภสัชวิทยาท่ัวไป       2(2-0-4) 

  General Pharmacology 
336-212   ยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพในชีวิตประจําวัน    2(2-0-4) 

  Drugs and Health Products in Daily Life 
336-213   สารพิษในชีวิตประจําวัน      2(2-0-4) 

  Toxic Substances in Daily Life 
340-102   มนุษย�กับวิทยาศาสตร�      3(3-0-6) 

  Man and Science 
340-253   วิทยาศาสตร�ประจําวัน      2(2-0-4) 

  Everyday Science 
342-200   พอลิเมอร�ในชีวิตประจําวัน     2(2-0-4) 

  Polymers in Daily Life 
 

13.2   กลุ8มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปFดสอนให.ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  จํานวน  3  รายวิชา คือ 
 345-101   คอมพิวเตอร�และการประยุกต�     3(2-2-5) 
  Computer and Application 
 345-102   คอมพิวเตอร�และการโปรแกรม     3(2-2-5) 
  Computer and Programming 
 345-241   หลักการโปรแกรม      3(2-2-5) 
  Principles of Programming 
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13.3   การบริหารจัดการ 
    1)  แต�งต้ังผูIประสานงานรายวิชาในรายวิชาท่ีมีผูIสอนหลายคน เพ่ือทําหนIาท่ีประสานงานกับ

ภาควิชา ฯ อาจารย�ผูIสอน และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล 

    2)    มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือใหIบรรลุเปmาหมายรายวิชา 

3)    อาจารย�ผูIรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย�ผูIสอน ดIานเนื้อหาสาระใหIสอดคลIอง
กับมาตรฐานผลการเรียนรูI  

  การบริการการเรียนการสอนร�วมกับหลักสูตรอ่ืน  มิไดIกําหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะใด แต�
ข้ึนอยู�กับความจําเปMนของหลักสูตรอ่ืน และถIามีจะมีการเรียนและประเมินผลเปMนปกติ ส�วนการคิดภาระงาน
ใหIแก�หลักสูตรใชIหลักเกณฑ�ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

การเรียนการสอนท่ีตIองพ่ึงพาคณะอ่ืน เช�น วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาต�างประเทศ จะดําเนินการ 
โดยใหIอาจารย�ผูIรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย�ผูIแทนจากภาควิชาอ่ืน ๆ ในคณะท่ีเก่ียวขIอง   
ในการจัดการดIานเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุ�มนักศึกษาตาม
ระดับพ้ืนฐานความรูI 
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หมวดท่ี 2  ข.อมูลเฉพาะของหลักสูตร   
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  
1.1   ปรัชญา 

    ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูIทางวิทยาการคอมพิวเตอร�และการประยุกต� มีทักษะการวิเคราะห� การ
ออกแบบ การโปรแกรมและการประยุกต�ใชIงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ท้ังฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร� ในการ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร�และการประมวลผลท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยสําหรับองค�กรและ
ธุรกิจ ตลอดจนสามารถศึกษาหาความรูIไดIดIวยตนเอง เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาและผลิตผลงานทางดIาน
วิทยาการคอมพิวเตอร�และสารสนเทศ 

 

1.2   ความสําคัญ 
    เปMนหลักสูตรท่ีตอบสนองความตIองการและการพัฒนาของเทคโนโลยีทางดIานวิทยาการ
คอมพิวเตอร�และการนําความรูIประยุกต�ใชIกับงานในอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางวิชาการ 
 

 1.3   วัตถุประสงค�  
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� ซ่ึงเปMนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559  มีวัตถุประสงค�เพ่ือผลิตบัณฑิตใหIมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้  
 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูI ความสามารถและมีทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร�และการ

ประยุกต�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ท่ีสามารถออกไปปฏิบัติงานสนองความตIองการของ
หน�วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน  

 2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถไปศึกษา/วิจัยต�อในระดับปริญญาท่ีสูงข้ึนในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร�และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขIอง 

 3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูIและความสามารถในการบริหารจัดการดIานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�
และสารสนเทศในองค�กรไดI 

 4) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต�อตนเอง สังคมและ สิ่งแวดลIอม 
 5) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการใชIภาษาไทยและภาษาต�างประเทศในการสื่อสาร 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

    คาดว�าจะดําเนินการแลIวเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปH 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบ8งช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ�  

มาตรฐานของ สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.  ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย�าง    
    สมํ่าเสมอ 
2.  ประชุม/สัมมนาผูIรับผิดชอบหลักสูตร  
    อาจารย�ประจําหลักสูตร 
3.  ประเมินผูIใชIบัณฑิต 
 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลการประเมินโดยผูIใชIบัณฑิต 
 
 

2. ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
โดยการเพ่ิมการสอนแบบ 
Active Learning และเพ่ิม
การสอนโดยใชIภาษาอังกฤษ
ในรายวิชาต�าง ๆ ของ
หลักสูตร 

      

1.  ติดตาม และ นําเอาผลการประเมิน
รายวิชาจากนักศึกษามาใชIในการ
พัฒนารูปแบบการเรียน การสอน
ใหIแก�นักศึกษา 

2. สนับสนุนใหIปรับปรุงการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Active Learning 

3. สนับสนุนใหIเพ่ิมการใชIภาษาอังกฤษ  
ในการเรียนการสอนอย�างนIอย 50%
ในแต�ละรายวิชา 

4.  ประเมินการสอนของอาจารย�  
 

1. ผลการประเมินรายวิชา 
2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการใชIรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

3. จํานวนรายวิชาท่ีมีการสอนเปMน
ภาษาอังกฤษในรายวิชานั้น ๆ 
อย�างนIอย 50% 

4. ผลการประเมินการสอนของ 
   อาจารย�  
 

3. ปรับปรุงวิธีการประเมิน
ขIอสอบและการใหIระดับข้ัน
คะแนน 

1. แต�ง ต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําการ
ประเมินขIอสอบทุกรายวิชาท่ีเปWดสอน
ในแต�ละภาคการศึกษา เพ่ือใหIไดI
ขIอสอบท่ีมีความถูกตIองและตรงตาม
วัตถุประสงค�ของรายวิชา 

2.  แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินการใหI 
 ระดับข้ันคะแนนของทุกรายวิชา  
 

1. ผลการประเมินขIอสอบจาก  
    คณะกรรมการประเมินขIอสอบ 
2. ผลการใหIระดับข้ันคะแนนจาก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร.างของหลักสูตร 
 
1.   ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ   
 จัดการศึกษาระบบทวิภาค ขIอกําหนดต�าง ๆ เปMนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ว�าดIวย

การศึกษาข้ันปริญญาตรี (ภาคผนวก ซ) 
 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร.อน 
 ไม�มี 
 

1.3  การเทียบเคียงหน8วยกิตในระบบทวิภาค   
 ไม�มี 
 

2.   การดําเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน - เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน   

 ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม – พฤษภาคม  

 

2.2  คุณสมบัติของผู.เข.าศึกษา 
 1)   ตIองสําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร�-  
  คณิตศาสตร�หรือเทียบเท�าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

   2)   ผ�านการคัดเลือกตามเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเปMนไปตาม
ระเบียบขIอบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� หรือ 

  3)   การเทียบโอนผลการเรียนรูIใหIเปMนไปตามระเบียบขIอบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
ว�าดIวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

 

2.3  ปLญหาของนักศึกษาแรกเข.า 
 1)  ความรูIและทักษะพ้ืนฐานดIานภาษาอังกฤษค�อนขIางตํ่า 
 2)  ความรูIพ้ืนฐานดIานวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�ไม�เพียงพอท่ีจะเรียนในสาขาวิชาชีพ 
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2.4  กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก.ไขปLญหา/ข.อจํากัดของนักศึกษาในข.อ 2.3 
  1)  นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษตํ่ากว�าเกณฑ�ท่ีกําหนด ใหIลงทะเบียนเรียนรายวิชา   
  ภาษาอังกฤษเตรียมความพรIอม 
  2)  จัดการสอนเสริมใหIแก�นักศึกษาท่ีมีปkญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร� และ  

วิทยาศาสตร� 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู.สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปB   

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต8ละปBการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปHท่ี 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปHท่ี 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปHท่ี 3 - - 80 80 80 

ชั้นปHท่ี 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดว8าจะจบการศึกษา - - - - 80 
 

 

2.6  งบประมาณตามแผน   
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน8วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปBงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค�าบํารุงการศึกษา 782,400 1,564,800 2,347,200 3,129,600 3,129,600 

ค�าลงทะเบียน 2,097,600 4,195,200 6,292,800 8,390,400 8,390,400 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 976,043 1,024,845 1,076,088 1,129,892 1,186,387 

รวมรายรับ 3,856,043 6,784,845 9,716,088 12,649,892 12,706,387 
 



14 

 

 

2.6.2   งบประมาณรายจ8าย (หน8วยบาท)  

หมวดเงิน 
ปBงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ           

1. ค�าใชIจ�ายบุคลากร 7,513,260 7,964,056 8,441,899 8,948,413 9,485,318 

2. ค�าใชIจ�ายดําเนินงาน  
    (ไม�รวม 3) 1,501,662 1,576,745 1,655,582 1,738,361 1,825,279 

3. ทุนการศึกษา  -  -  -  -  - 

4. รายจ�ายระดับมหาวิทยาลัย 782,400 1,564,800 2,347,200 3,129,600 3,129,600 

รวม (ก) 9,797,322 11,105,601 12,444,681 13,816,374 14,440,197 

ข. งบลงทุน 

ค�าครุภัณฑ� 2,021,755 2,122,843 2,228,985 2,340,434 2,457,456 

รวม (ข) 2,021,755 2,122,843 2,228,985 2,340,434 2,457,456 

รวม (ก) + (ข) 11,819,077 13,228,443 14,673,666 16,156,808 16,897,653 

จํานวนนักศึกษา  80 160 240 320 320 

ค�าใชIจ�ายต�อหัวนักศึกษา 147,738 82,678 61,140 50,490 52,805 
 

 หมายเหตุ  ค�าครุภัณฑ�เปMนการคิดคํานวณตามอายุการใชIงาน (ค�าเสื่อมราคา) ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 

 2.7   ระบบการศึกษา 
   ระบบการศึกษาเปMนแบบชั้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ว�าดIวยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี (ภาคผนวก ซ) 

 
 2.8   การเทียบโอนหน8วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข.ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ.ามี) 

  ใหIเปMนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ว�าดIวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ภาคผนวก ซ) 
 

 2.9   การจัดการเรียนการสอน 
   หลักสูตรนี้มีรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเนIน Active learning ไม�นIอยกว�ารIอยละ 70 ของ
รายวิชาในหลักสูตร 
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3.  หลักสูตรและอาจารย�ผู.สอน   
1.1 หลักสูตร 

3.1.1   จํานวนหน8วยกิต รวมตลอดหลักสูตร             135   หน8วยกิต 
 
3.1.2   โครงสร.างหลักสูตร  
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30           หน8วยกิต 

  1)  กลุ�มวิชาภาษา     12  หน�วยกิต        
  2)  กลุ�มวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  12  หน�วยกิต         

              3)  กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�   6   หน�วยกิต 
       

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ              99           หน8วยกิต 
   1)  กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร�พ้ืนฐาน   18  หน�วยกิต 
   2)  กลุ�มวิชาบังคับ     57  หน�วยกิต 
   -  วิชาแกน     12  หน�วยกิต 
      -  วิชาเฉพาะ     45         หน�วยกิต 
      3)  กลุ�มวิชาเลือก     24  หน�วยกิต 
 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี       6   หน8วยกิต 
 
3.1.3   รายวิชา 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30  หน8วยกิต 
1)  กลุ8มวิชาภาษา     12  หน8วยกิต        

   - วิชาบังคับ        6  หน�วยกิต 
890-101   การฟkงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 

Fundamental English Listening and Speaking 
890-102 การอ�านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
  Fundamental English Reading and Writing 
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- วิชาเลือก     6  หน�วยกิต 
โดยใหIเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ�มวิชาภาษา จํานวนไม�นIอยกว�า 6  หน�วยกิต จากรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป
ในกลุ�มภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ดังตัวอย�างรายวิชาต�อไปนี้ 
890-211 เสริมทักษะการฟkงภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 Improving Listening Skill in English 
890-214  เสริมทักษะดIานการฟkงและพูด      3(2-2-5) 

Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
890-221  การปรับปรุงการอ�านภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

Improving Reading in English  
890-222  การอ�านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

Functional Reading 
890-223  การอ�านหนังสือพิมพ�ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
             Reading English Newspapers 
890-224   การแปลเบ้ืองตIน       3(3-0-6) 
 Introduction to Translation 
890-226  ไวยากรณ�อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง    3(3-0-6) 
 English Grammar for Real Life Communication 
890-227  การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตIน     3(3-0-6) 
 Introduction to English Writing 
890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

Communication in English  Science and Technology   
890-241  การฟkงและพูดเชิงธุรกิจเบ้ืองตIน     3(3-0-6) 
 Basic Listening and Speaking for Business 
890-245  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ      3(3-0-6) 
 English for Business 
890-251  การอ�านงานเขียนวิชาการอังกฤษ     3(3-0-6) 
 Reading English in an Academic Context 
890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
 Writing Academic English 
890-261  ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน       3(3-0-6) 
 English in the Workplace     
890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต�อ    3(3-0-6) 
 Study Skills in English for Higher  Studies 
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890-361   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน     3(3-0-6) 
 English for Job Application   
895-125 การใชIภาษาไทย       3(2-2-5) 

Thai Usage   
 

หรือเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ�มวิชาภาษาอังกฤษท่ีเปWดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ซ่ึงมีเนื้อหา    
ไม�ซํ้าซIอนกับรายวิชาบังคับในกลุ�มวิชาภาษา  
              

2)  กลุ8มวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  12  หน8วยกิต         
 - วิชาบังคับ      8  หน�วยกิต 

(1)  เลือกเรียนจํานวน 6 หน�วยกิต จากรายวิชาดังต�อไปนี้   
001-101  อาเซียนศึกษา       3(2-2-5) 
  ASEAN Studies 
001-131   สุขภาวะกายและจิต       3(2-2-5) 
 Healthy  Body  and Mind 
874-194  กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

Law Relating to Occupations and Everyday Life 
895-135  สุนทรียศาสตร�แห�งชีวิต      3(2-2-5) 

Life Aesthetics 
895-171  ภูมิปkญญาในการดําเนินชีวิต      3(2-2-5) 

Wisdom of Living 
(2)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I 
(3)  กิจกรรมพลศึกษา 
895-xxx   วิชากีฬา พลศึกษา หรือนันทนาการ     1(x-y-z) 
 
 - วิชาเลือก     4  หน�วยกิต 
โดยใหIเลือกเรียนรายวิชาในกลุ�มวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จํานวนไม�นIอยกว�า 4 หน�วยกิต 
จากรายวิชาท่ีเหลือขIางตIน หรือจากรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ�มมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ดังตัวอย�างรายวิชาต�อไปนี้ 
895-101   พฤติกรรมศาสตร�       3(3-0-6) 
  Behavioral Science 
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895-203   จิตวิทยาท่ัวไป       3(3-0-6) 
  General Psychology 
895-205   เศรษฐศาสตร�และการปกครอง      2(2-0-4) 
  Economics and Government 
895-303  เศรษฐศาสตร�เพ่ือชีวิต      3(3-0-6) 
  Economics for Life 
895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษา หรือนันทนาการ     1(x-y-z) 
 

3)  กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�  6   หน8วยกิต       
 - วิชาบังคับ     3  หน�วยกิต 

315-103   ความรูIท่ัวไปทางดIานทรัพย�สินทางปkญญา    3(3-0-6) 
 Introduction to Intellectual Property 
 
 - วิชาเลือก     3  หน�วยกิต 
โดยใหIเลือกรายวิชาในกลุ�มวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� จํานวนไม�นIอยกว�า 3 หน�วยกิต จากรายวิชา  
หมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ�มวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� จากรายวิชาต�อไปนี้ 
336-211  เภสัชวิทยาท่ัวไป       2(2-0-4) 
 General Pharmacology 
336-212   ยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพในชีวิตประจําวัน    2(2-0-4) 
 Drugs and Health Products in Daily Life 
336-213   สารพิษในชีวิตประจําวัน      2(2-0-4) 
 Toxic Substances in Daily Life 
340-102   มนุษย�กับวิทยาศาสตร�      3(3-0-6) 
 Man and Science 
340-253   วิทยาศาสตร�ประจําวัน      2(2-0-4) 
 Everyday Science 
342-200   พอลิเมอร�ในชีวิตประจําวัน      2(2-0-4) 
 Polymers in Daily Life 
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                          99  หน8วยกิต 
 1)  กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร�พ้ืนฐาน       18  หน8วยกิต 
322-101   แคลคูลัส 1        3(3-0-6)  
 Calculus I 
322-102   แคลคูลัส 2        3(3-0-6)  
 Calculus II 
324-101   เคมีท่ัวไป 1        3(3-0-6) 
 General Chemistry  I  
325-101   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  1      1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
330-101   หลักชีววิทยา 1       3(3-0-6) 
 Principles of Biology  I 
331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1      1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I 
332-101   ฟWสิกส�พ้ืนฐาน 1       3(3-0-6) 
 Fundamental Physics I 
332-111   ปฏิบัติการฟWสิกส�พ้ืนฐาน 1      1(0-2-1) 
 Fundamental Physics Laboratory I 
 
 2)  กลุ8มวิชาบังคับ        57  หน8วยกิต 
 2.1  วิชาแกน            12  หน8วยกิต         
322-203   คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 3      3(3-0-6)  
 Basic Mathematics 3 
322-232   พีชคณิตเชิงเสIน       3(3-0-6)  
 Linear Algebra  
344-281    คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร�           3(3-0-6) 
 Mathematics for Computer Science 
347-201    สถิติพ้ืนฐาน        3(2-2-5) 
 Basic Statistics 
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  2.2  วิชาเฉพาะ            45  หน8วยกิต         
(1)  กลุ8มประเด็นด.านองค�การและระบบสารสนเทศ 
344-251    การออกแบบซอฟต�แวร�เชิงปฏิสัมพันธ�                2(1-2-3) 
 Software Interactive Design 
344-492    จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม     1(1-0-2) 
 Social and Professional Ethics 
344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร� 1(0-2-1) 
 Comprehensive Review and Test for Computer Scientists 
 
(2)  กลุ8มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต� 
344-371    ปkญญาประดิษฐ� 1       3(3-0-6) 

Artificial Intelligence I 
344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 Projects in Computer Science I 
344-392    สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 

Seminar in Computer Science 
344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 Projects in Computer Science II 
 
(3)  กลุ8มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต�แวร� 
344-141    พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�              2(1-2-3) 
 Fundamentals of Computer Programming 
344-241    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�และการแกIปkญหา      2(1-2-3) 
 Computer Programming and Problem Solving 
344-242    การโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองตIน               3(2-2-5)  

  Introduction to Object-Oriented Programming 
344-311   การวิเคราะห�และออกแบบข้ันตอนวิธี              3(3-0-6) 

 Algorithm Analysis and Design 
344-331    การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ            3(2-2-5) 

Information Systems Analysis and  Design  
344-351    วิศวกรรมซอฟต�แวร�เบ้ืองตIน                    3(2-2-5) 

Introduction to Software Engineering 
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(4)  กลุ8มโครงสร.างพ้ืนฐานของระบบ 
344-101    พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร�      3(2-2-5) 
  Fundamentals of Computer Science    
344-211    โครงสรIางขIอมูล                3(2-2-5) 

 Data Structures 
344-321 การสื่อสารขIอมูลและเครือข�าย              3(2-2-5) 
  Data Communication and Networking 

344-341    ระบบปฏิบัติการ                     3(2-2-5) 
 Operating Systems 
344-361    หลักการระบบฐานขIอมูล               3(2-2-5) 

Principles of Database Systems 
 

(5)  กลุ8มฮาร�ดแวร�และสถาปLตยกรรมคอมพิวเตอร� 
344-221     สถาปkตยกรรมและองค�ประกอบคอมพิวเตอร�             3(2-2-5) 
  Computer Architectures and Organization 
 

 3)  กลุ8มวิชาเลือก        24  หน8วยกิต 
เลือกจากรายวิชากลุ�มวิชาชีพหรือรายวิชาเลือกวิชาชีพท่ีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�เปWดสอนหรือรายวิชา
ท่ีภาควิชาฯ อ่ืน หรือคณะฯ อ่ืน เปWดสอนท้ังในและต�างประเทศ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
ใหIเปMนวิชาเลือกของหลักสูตรไดI โดยเลือกเรียนในกลุ�มวิชาชีพท่ีสนใจอย�างนIอย 9 หน�วยกิต ท้ังนี้ เพ่ือใหI
นักศึกษาเกิดความชํานาญในแขนงวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
 

  3.1  กลุ8มวิชาเลือกกลุ8มวิชาชีพ        
ก)  กลุ8มวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศ (Information Science) 
344-231    ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ      3(2-2-5) 

 Business Information Systems 
344-232    ระบบการจัดการความรูI      3(3-0-6) 

 Knowledge Management Systems 
344-233   การวิเคราะห�และการคIนคืนสารสนเทศ              3(3-0-6) 

 Information Analysis and Retrieval 
344-342    การออกแบบและการโปรแกรมเชิงวัตถุ           3(2-2-5) 

Object-Oriented Design and Programming 
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344-362    ระบบฐานขIอมูลข้ันสูง      3(2-2-5) 
  Advanced Database Systems 
344-431    ระบบสนับสนุนการจัดการและตัดสินใจ     3(3-0-6) 

 Management and Decision Support Systems 
344-463    วิทยาการขIอมูล       3(3-0-6) 

 Data Science 
344-461    คลังขIอมูลและการทําเหมืองขIอมูล               3(3-0-6) 
  Data Warehouse and Data Mining  
344-462    ปฏิบัติการการจัดการระบบฐานขIอมูล              1(0-2-1) 

 Database Systems Administration Laboratory 
 

ข)  กลุ8มวิชาชีพระบบและเครือข8ายคอมพิวเตอร� (Computer and Network System)  
344-322    ไมโครโพรเซสเซอร�และการเชื่อมต�อ                   3(2-2-5) 
 Microprocessors and Interfacing 
344-325    ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร�      3(2-2-5) 

Computer Network Systems 
344-326    เทคโนโลยีอินเทอร�เน็ตและการประยุกต�    3(2-2-5) 

 Internet Technology and Applications 
344-421    สถาปkตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร�วิส            3(2-2-5) 

  Service-Oriented Architecture and Web Services 
344-422    ความม่ันคงของระบบและเครือข�ายคอมพิวเตอร�    3(2-2-5)  

  Computer System and Network Security 
344-423    วิศวกรรมโปรโตคอล       3(2-2-5) 

Protocol Engineering 
344-424    ระบบประมวลผลแบบกระจาย                                  3(3-0-6) 

Distributed Computing Systems 
344-425    ปฏิบัติการการจัดการระบบและเครือข�าย                    1(0-2-1) 

 System and Network Administration Laboratory 
 

ค)  กลุ8มวิชาชีพซอฟต�คอมพิวติ้ง (Soft Computing) 
344-343    การโปรแกรมเชิงตรรกะ         3(3-0-6) 
 Logic Programming  
344-471    ปkญญาประดิษฐ� 2               3(3-0-6) 

Artificial Intelligence II 
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344-472    หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ             3(3-0-6) 
Principle of Natural Language Processing 

344-473    หลักการโครงข�ายประสาทเทียม              3(3-0-6) 
 Principle of Artificial Neural Networks 

344-474    การรูIจํารูปแบบ                 3(3-0-6) 
Pattern Recognition 

344-482    คอมพิวเตอร�กราฟWกส�เบ้ืองตIน               3(3-0-6) 
 Introduction to Computer Graphics 

344-483    การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล                3(2-2-5) 
Digital Image Processing 

344-484    การประมวลผลสัญญาณเชิงตัวเลขเบ้ืองตIน    3(3-0-6) 
Introduction to Digital Signal Processing 

 
ง)  กลุ8มวิชาชีพวิศวกรรมซอฟต�แวร� (Software Engineering) 
344-451    การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต�แวร�         3(2-2-5) 

Software Project  and Quality Management 
344-452    การวัดและประเมินซอฟต�แวร�                            3(3-0-6) 

Software Measurement and Evaluation 
344-453    เทคนิคการทดสอบซอฟต�แวร�                           3(2-2-5) 

Software Testing Techniques 
344-454    วิศวกรรมความตIองการ             3(2-2-5) 

 Requirements Engineering 
344-455    วิศวกรรมซอฟต�แวร�เชิงวัตถุ            3(2-2-5) 
 Object-Oriented Software Engineering 
 
  3.2  กลุ8มวิชาเลือกวิชาชีพอ่ืน ๆ          
344-243    เทคนิคการโปรแกรมบนเว็บ              3(2-2-5) 

 Web Programming Techniques 
344-282    การออกแบบกราฟWกส�และการประยุกต�ทัศนศิลป�ดIวยคอมพิวเตอร�   3(2-2-5) 

 Graphic Design and Visual Arts Application with Computers  
344-323    การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 1     3(2-2-5) 

Microcontroller Programming I 
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344-324    การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 2     3(2-2-5) 
Microcontroller Programming II 

344-344    การแกIปkญหาดIวยการโปรแกรมเชิงทัศน�           3(2-2-5) 
Problem Solving with Visual Programming 

344-345    การโปรแกรมอุปกรณ�สื่อสารเคลื่อนท่ีและการประยุกต�   3(2-2-5) 
Mobile Devices Programming and Applications 

344-346    การโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร�      3(2-2-5) 
Computer Game Programming 

344-381    เทคนิคการจัดการ       3(3-0-6) 
Management Techniques              

344-382    การจําลอง             3(2-2-5) 
Simulation 

344-411    วิทยาการเขIารหัสลับเบ้ืองตIน               3(3-0-6) 
Introduction to Cryptography 

344-441    การสรIางตัวแปลภาษา            3(2-2-5) 
 Compiler Construction 

344-481    ทฤษฎีการคํานวณ                              3(3-0-6) 
 Theory of Computation 

344-494    การฝ�กงานทางคอมพิวเตอร�               2(0-6-0) 
Job Training in Computer 

 344-495   สหกิจศึกษา        6(0-18-0) 
     Cooperative Education 
344-496    หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1             3(3-0-6) 

Special Topics in Computer Science I 
344-497    หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2              3(2-2-5) 

Special Topics in Computer Science II 
344-498    หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 3              2(2-0-4) 

Special Topics in Computer Science III 
344-499    หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 4              2(1-2-3) 

Special Topics in Computer Science IV 
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3.3  วิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาบริหารธุรกิจ            
460-103   หลักการตลาด       3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
460-201   กฎหมายธุรกิจ       3(3-0-6) 
 Business Law 
461-101   หลักการบัญชีเบ้ืองตIน      3(3-0-6) 
 Principles of Accounting 

 
  รายวิชาท่ีเปFดสอนโดยหลักสูตรอ่ืน       
เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนท่ีเปWดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� เช�น วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
คณิตศาสตร� สถิติ ฟWสิกส� หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีเนื้อหาไม�ซํ้าซIอนกับรายวิชาในหลักสูตร  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

เพ่ือใหIการพัฒนาหลักสูตรเปMนไปอย�างต�อเนื่องและสอดคลIองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ภาควิชาฯ อาจกําหนดรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปWดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท้ัง
ในประเทศและต�างประเทศ ซ่ึงไดIพิจารณาแลIวเห็นว�ามีประโยชน�ต�อสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� ใหIเปMน
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ�มวิชาเลือกเพ่ิมเติม ไดIตามความเหมาะสม 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                6   หน8วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจท่ีเปWดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและต�างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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3.1.4   แสดงแผนการศึกษา   
 

 
ปBท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหน8วยกิต 
322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
324-101 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 
330-101 
331-101 
332-101 

หลักชีววิทยา 1 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
ฟWสิกส�พ้ืนฐาน 1 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 

332-111 ปฏิบัติการฟWสิกส�พ้ืนฐาน 1 1(0-2-1) 
______ รายวิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

   
 หน8วยกิตรวม 18 ( x – y – z ) 

   
   
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหน8วยกิต 
322-102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
344-101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 
344-141 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร� 2(1-2-3) 
890-101 การฟkงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
______ รายวิชาบังคับ กลุ�มวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  3(x-y-z) 
______ รายวิชาเลือก กลุ�มรายวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�  3(x-y-z) 

   
 หน8วยกิตรวม          17 ( x – y – z ) 

 
การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพรIอม รายวิชา 890-101 การฟkงและพูด
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และรายวิชา 890-102 การอ�านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ใหIเปMนไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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ปBท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหน8วยกิต 
322-203 คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 3 3(3-0-6) 
344-221 สถาปkตยกรรมและองค�ประกอบคอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 
344-241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�และการแกIปkญหา    2(1-2-3) 
344-281 คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร�  3(3-0-6) 
890-102 การอ�านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
______ รายวิชาบังคับ กลุ�มวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 3(x-y-z) 
______ รายวิชากลุ�มพลศึกษา 1(x-y-z) 

   
 หน8วยกิตรวม 18 ( x – y – z ) 

 
 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหน8วยกิต 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 
315-103 ความรูIท่ัวไปทางดIานทรัพย�สินทางปkญญา 3(3-0-6) 
322-232 พีชคณิตเชิงเสIน 3(3-0-6) 
344-211 โครงสรIางขIอมูล 3(2-2-5) 
344-242 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองตIน 3(2-2-5) 
344-251 
347-201 

การออกแบบซอฟต�แวร�เชิงปฏิสัมพันธ� 
สถิติพ้ืนฐาน 

2(1-2-3) 
3(2-2-5) 

______ รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 3(x-y-z) 
   

 หน8วยกิตรวม 21 ( x – y – z ) 
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กรณีไม8ฝlกงานแบบสหกิจศึกษา * 
 

ปBท่ี 3 
 

 
 
 
 

 
 
   

 
 
 
 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหน8วยกิต 
344-311 
344-321 

การวิเคราะห�และออกแบบข้ันตอนวิธี 
การสื่อสารขIอมูลและเครือข�าย 

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

344-331 การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
344-341 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
344-361 หลักการระบบฐานขIอมูล 3(2-2-5) 
______ รายวิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

   
 หน8วยกิตรวม 18 ( x – y – z ) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหน8วยกิต 
344-351 วิศวกรรมซอฟต�แวร�เบ้ืองตIน 3(2-2-5) 
344-371 ปkญญาประดิษฐ� 1 3(3-0-6) 
344-391 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1 1(0-3-0) 
344-392 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1(0-2-1) 
______ รายวิชาเลือก กลุ�มวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 2(x-y-z) 
______ รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 6(x-y-z) 

   
 หน8วยกิตรวม 16 ( x – y – z ) 



29 

 

 

ปBท่ี 4 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหน8วยกิต 
344-491 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2 2(0-6-0) 
344-492 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม 1(1-0-2) 
______ รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 9(x-y-z) 
______ รายวิชาเลือก กลุ�มรายวิชาภาษา 3(x-y-z) 
______ รายวิชาเลือก กลุ�มรายวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 2(x-y-z) 

   
 หน8วยกิตรวม 17 ( x – y – z ) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหน8วยกิต 
344-493 การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการ

คอมพิวเตอร�  
 

1(0-2-1) 
______ รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 6(x-y-z) 
______ รายวิชาเลือก กลุ�มรายวิชาภาษา 3(x-y-z) 

   
 หน8วยกิตรวม 10 ( x – y – z ) 
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กรณีฝlกงานแบบสหกิจศึกษา 
 

ปBท่ี 3 
 

 
 
 
 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหน8วยกิต 
344-311 
344-321 

การวิเคราะห�และออกแบบข้ันตอนวิธี 
การสื่อสารขIอมูลและเครือข�าย 

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

344-331 การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
344-341 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
344-361 หลักการระบบฐานขIอมูล 3(2-2-5) 
______ รายวิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

   
 หน8วยกิตรวม 18 ( x – y – z ) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหน8วยกิต 
344-351 วิศวกรรมซอฟต�แวร�เบ้ืองตIน 3(2-2-5) 
344-371 ปkญญาประดิษฐ� 1 3(3-0-6) 
344-391 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1 1(0-3-0) 
344-392 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1(0-2-1) 
______ รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 6(x-y-z) 
______ รายวิชาเลือก กลุ�มรายวิชาภาษา 3(x-y-z) 

   
 หน8วยกิตรวม 17 ( x – y – z ) 
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ปBท่ี 4 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
3.1.5   คําอธิบายรายวิชา 

   อยู�ในภาคผนวก ก 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหน8วยกิต 
344-491 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2 2(0-6-0) 
344-492 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม 1(1-0-2) 
______ รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 9(x-y-z) 
______ รายวิชาเลือก หมวดวิชาภาษา 3(x-y-z) 
______ รายวิชาเลือก กลุ�มรายวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  4(x-y-z) 

   
 หน8วยกิตรวม 19 ( x – y – z ) 
   

ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหน8วยกิต 
344-493 การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการ

คอมพิวเตอร�  
1(0-2-1) 

344-495 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
 

 หน8วยกิตรวม 7 (0–20–1 ) 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน8งและคุณวุฒิของอาจารย� 

3.2.1  อาจารย�ประจําหลักสูตร    
 

ลําดับ 
ที่ 

 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

 

ตําแหน8ง 
ทางวิชาการ 

 
 

ชื่อ – สกุล 

 
 

คุณวุฒิ 

 
 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน  
ช.ม./ปBการศึกษา 

สถาบัน 
ปB  

พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1 3-9011-00302-xx-x ผูIช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางสาวนทีกานต�  สุเมธสิทธิกุล 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

ชีวสถิติ 
คณิตศาสตร� 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2527 
2524 

240 240 240 240 

2 3-9299-00086-xx-x ผูIช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางอภิรดา  ธาดาเดช M.Sc. 
ศศ.บ. 

Computer Science  
เศรษฐศาสตร�การคลัง 

University of Philippines, Philippine  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2533 
2524 

240 240 240 240 

3 3-8401-00239-xx-x อาจารย� นางเชาวนี  ศรีวิศาล วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาการสารสนเทศ 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลIา- 
เจIาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2545 
 

2540 

240 240 240 240 

4 3-9499-00223-xx-x อาจารย� นายนิธิ  ทะนนท� วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร� 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
มหาวิทยาลัยหอการคIาไทย 

2541 
2532 

240 240 240 240 

5 3-1016-00445-xx-x อาจารย� นางสาวสุนิดา  รัตโนทยานนท� M.S. 
สต.บ. 

Computer Science  
สถิติประยุกต� 

Syracuse University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

2550 
2540 

240 240 240 240 

32 
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3.2.2  อาจารย�ประจํา 
 

ลําดับ 
ที่ 

 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

 

ตําแหน8ง 
ทางวิชาการ 

 

ชื่อ – สกุล 

 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปBการศึกษา 

สถาบัน ปB พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1 3-9012-00071-xx-x รอง 
ศาสตราจารย� 

นายสาธิต  อินทจักร� วศ.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วท.บ. 

วิศวกรรมไฟฟmา 
 
วิศวกรรมไฟฟmา 
 
สถิติศาสตร� 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลIา 
เจIาคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลIา 
เจIาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2546 
 

2538 
 

2533 

240 240 240 240 

2 3-9099-00463-xx-x ผูIช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางนิษฐิดา  เอลซ� Ph.D. 
M.Sc. 

 
วท.ม. 
วท.บ. 

Computer Engineering 
Computer Science 
 
วิทยาศาสตร�คอมพิวเตอร� 
คณิตศาสตร� 

La Trobe University, Australia 
University of Melbourne,  
Australia 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2543 
2535 

 
2529 
2524 

240 240 240 240 

3 3-8999-00329-xx-x ผูIช�วย 
ศาสตราจารย� 

นายภัทร  อัยรักษ� Ph.D. 
วท.บ. 

Physics 
ฟWสิกส� 

University of Essex , UK 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2543 
2538 

240 240 240 240 

4 3-9098-00161-xx-x ผูIช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางสาวลัดดา  ปรีชาวีรกุล วท.ด. 
พบ.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร� 
สถิติประยุกต� 
คณิตศาสตร� 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2549 
2537 
2532 

240 240 240 240 

5 3-9098-00107-xx-x ผูIช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางวิภาดา  เวทย�ประสิทธิ์ วท.ด. 
M.S. 

 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร� 
Computer Science 
 
คณิตศาสตร� 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
University of Missouri-
Columbia, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2547 
2535 

 
2530 

240 240 240 240 

 

33 
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3.2.2  อาจารย�ประจํา (ต�อ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

 

ตําแหน8ง 
ทางวิชาการ 

 

ชื่อ – สกุล 

 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปBการศึกษา 

สถาบัน ปB พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

6 3-1009-01006-xx-x ผูIช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางสาวศิริรัตน�   วณิชโยบล Ph.D. 
 

M.S. 
 

สต.บ. 

Computer Science 
 
Computer Science 
 
สถิติประยุกต� 

University of Oklahoma, 
U.S.A. 
Virginia Polytechnic Institute 
and State University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

2545 
 

2539 
 

2535 

240 240 240 240 

7 3-7008-00041-xx-x ผูIช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางสาวสุภาภรณ�   กานต�สมเกียรติ วศ.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 
คณิตศาสตร� 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2550 
2538 
2534 

240 240 240 240 

8 3-9202-00242-xx-x ผูIช�วย 
ศาสตราจารย� 

นายอํานาจ  เปาะทอง Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Computer Science 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 
คณิตศาสตร� 

Keele University, UK. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2543 
2534 
2524 

240 240 240 240 

9 3-1014-00316-xx-x ผูIช�วย 
ศาสตราจารย� 

นายอิว  ไอยรากาญจนกุล M.Sc. 
 

พบ.ม. 
วท.บ. 

Computer Science 
 
สถิติประยุกต� 
คณิตศาสตร� 

Illinois Institute of 
Technology, U.S.A. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2549 
 

2537 
2532 

240 240 240 240 

10 5-9011-99030-xx-x อาจารย� นางจารุณี  ดวงสุวรรณ  Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Computer Science 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

University of Reading, UK. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

2555 
2544 
2540 

240 240 240 240 

34 
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3.2.2  อาจารย�ประจํา (ต�อ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

 

ตําแหน8ง 
ทางวิชาการ 

 

ชื่อ – สกุล 

 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปBการศึกษา 

สถาบัน ปB พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

11 3-9599-00401-xx-x อาจารย� นางสาวเพ็ญณี  หวังเมธีกุล  Ph.D. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

Computer Science 
วิทยาการคอมพิวเตอร�และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตร� 

Durham University, UK. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลIา
เจIาคุณทหารลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

2555 
2542 

 
2536 

240 240 240 240 

12 3-8101-00429-xx-x อาจารย� นางสาวจรรยา  สายนุIย วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร� 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2552 
2548 

240 240 240 240 

13 3-7003-00157-xx-x อาจารย� นางสาวนิวรรณ  วัฒนกิจรุ�งโรจน� วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร� 
คณิตศาสตร� 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2550 
2547 

240 240 240 240 

14 3-9098-00882-xx-x อาจารย� นายสมศักดิ์  คงแสง วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร� 
ฟWสิกส� 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2536 
2527 

240 240 240 240 

15 3-9098-00138-xx-x อาจารย� นางสาวสมศรี  จารุผดุง  M.Phil. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Electronic Engineering 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

University of Surrey, UK. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2558 
2549 
2546 

240 240 240 240 

16 3-9098-00546-xx-x ผูIช�วย 
ศาสตราจารย� 

นายปรีชา  วงศ�หิรัญเดชา * วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร� 
คณิตศาสตร� 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2547 
2535 

- - - - 

17 3-9299-00324-xx-x อาจารย� นางสาวพรรณนิภา  แซ�อึ้ง * วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร� 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2550 
2540 

- - - - 

18 3-8001-01139-xx-x อาจารย� นางสาววรารัตน�  จักรหวัด * วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร� 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

2552 
2548 

- - - - 

*  อาจารย�ที่ลาศึกษาต�อ  

35 
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3.2.3   อาจารย�พิเศษ 
  ไม�มี 

 
4. องค�ประกอบเก่ียวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝlกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
  จากความตIองการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณ�ในวิชาชีพก�อนเขIาสู�การทํางานจริง  ดังนั้น หลักสูตร
จึงมีรายวิชาการฝ�กงานทางคอมพิวเตอร� (1 หน�วยกิต) และสหกิจศึกษา (6 หน�วยกิต) ใหIนักศึกษาเลือกเรียน 
ซ่ึงจัดอยู�ในกลุ�มวิชาเลือกวิชาชีพอ่ืน ๆ  
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู.ของประสบการณ�ภาคสนาม  
4.1.1  รายวิชาการฝlกงานทางคอมพิวเตอร� 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูIประสบการณ�ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
1)  มีทักษะในการปฏิบัติดIานวิทยาการคอมพิวเตอร�  
2)  บูรณาการความรูIเพ่ือนําไปแกIปkญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร� และนําไปใชIร�วมกับศาสตร�

อ่ืนไดIอย�างเหมาะสม 
3)  มีมนุษยสัมพันธ�และทํางานร�วมกับผูIอ่ืนไดIดี รวมท้ังสามารถปรับตัวเขIากับผูIร�วมงาน/ 

สถานประกอบการไดI 
4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความซ่ือสัตย� และเสียสละในการปฏิบัติงาน 
5)  เคารพกฎระเบียบ ขIอบังคับต�าง ๆ ขององค�กรและสังคมเขIาใจความแตกต�างทาง

วัฒนธรรม  
6) สามารถสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล�าและการเขียน พรIอมท้ังเลือกใชIรูปแบบ

และเทคโนโลยีของสื่อในการนําเสนอไดIอย�างเหมาะสม 
 

4.1.2  รายวิชาสหกิจศึกษา 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรูIประสบการณ�ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

1) มีทักษะในการปฏิบัติดIานวิทยาการคอมพิวเตอร�  
2) บูรณาการความรูIเพ่ือนําไปแกIปkญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร� และนําไปใชIร�วมกับศาสตร�

อ่ืนไดIอย�างเหมาะสม 
3)  มีมนุษยสัมพันธ�และทํางานร�วมกับผูIอ่ืนไดIดี รวมท้ังสามารถปรับตัวเขIากับผูIร�วมงาน/ 

สถานประกอบการไดI 
4) มีความสามารถในการเปMนผูIนํา และผูIตาม เคารพสิทธิ์ มีความกลIาในการแสดงออก และรับ

ฟkงความคิดเห็นของผูIอ่ืน รวมท้ังแกIปkญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานอย�างสรIางสรรค�  
5)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความซ่ือสัตย� และเสียสละในการปฏิบัติงาน 
6) พัฒนาการเรียนรูIทางวิชาชีพของตนเองอย�างต�อเนื่อง 



37 

 

 

7) สามารถสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล�าและการเขียน พรIอมท้ังเลือกใชIรูปแบบ
และเทคโนโลยีของสื่อในการนําเสนอไดIอย�างเหมาะสม 

 
4.2   ช8วงเวลา  

 1)   การฝ�กงานทางคอมพิวเตอร� – ภาคการศึกษาฤดูรIอน  หลังภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปHท่ี 3  
  ก�อนข้ึนชั้นปHท่ี 4 
 2)   สหกิจศึกษา – ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปHท่ี 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
       1) การฝ�กงานทางคอมพิวเตอร� – ประมาณ 6–8 สัปดาห� 
 2)   สหกิจศึกษา – จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา นานประมาณ 15 สัปดาห� 
 
5.   ข.อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 คําอธิบายโดยย8อ 

โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีนักศึกษาสนใจและสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาประยุกต�ใชI
ในการทําโครงงาน ประโยชน�ท่ีจะไดIรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
5.1   มาตรฐานผลการเรียนรู. 

1)  สามารถทํางานเปMนทีม และสามารถริเริ่ม แสดงความคิดเห็นไดIอย�างเหมาะสม 
2)  มีความเชี่ยวชาญในการใชIเครื่องมือ โปรแกรมในการทําโครงงาน 
3)  โครงงานสามารถเปMนตIนแบบในการพัฒนาไดI และคํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการ/

วิชาชีพ 
4)  มีความรูIความเขIาใจในหลักการ ทฤษฎี ท่ีสําคัญในเนื้อหา รวมท้ังสามารถวิเคราะห�

ออกแบบกระบวนการวิจัย อันนําไปสู�การออกแบบ พัฒนางาน และการติดต้ังระบบงาน 
5) มีวินัย ตรงต�อเวลา รับผิดชอบต�อตนเองและสังคม 
6) พัฒนาความรูIความชํานาญใหIทันกับเทคโนโลยีอย�างต�อเนื่อง  
7) สามารถสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังปากเปล�า และการเขียน พรIอมท้ัง เลือกใชIรูปแบบ

ของสื่อการนําเสนอไดIอย�างเหมาะสม 
 

5.2   ช8วงเวลา  
          1) ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปHท่ี 3 
    2)   ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปHท่ี 4 
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5.3   จํานวนหน8วยกิต 3 หน�วยกิต  
     1) โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     จํานวนหน�วยกิต  1  หน�วยกิต 
    2)   โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     จํานวนหน�วยกิต  2  หน�วยกิต 
 

5.4   การเตรียมการ 
1)  กําหนดชั่วโมงการใหIคําปรึกษา ใหIขIอมูลข�าวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต� และ

 ปรับปรุงใหIทันสมัยอยู�เสมอ 
2)  อาจารย�ท่ีปรึกษาใหIคําปรึกษาในการเลือกหัวขIอ และกระบวนการศึกษาคIนควIาและ

 ประเมินผล 
3)  อาจารย�ท่ีปรึกษาจัดทําบันทึกการใหIคําปรึกษา 
4)  จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ตัวอย�างโครงงาน และเครื่องมือท่ีใชIในการทําโครงงาน 
5)  จัดใหIนักศึกษานําเสนอผลการศึกษา/ผลงาน 
 

5.5   กระบวนการประเมินผล 
1)  ประเมินผลจากความกIาวหนIาในการทําโครงงาน  
2)  ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปล�า และจากการเขียนรายงาน 
3)  ผูIประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนรูIของผูIเรียนตามเกณฑ�ท่ีกําหนด โดยความ

 เห็นชอบของกรรมการสอบโครงงานท่ีมีอาจารย�สอบไม�นIอยกว�า 3 คน 
 



39 

 

 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู. กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล   

 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถดIานการใชI  
ภาษาอังกฤษ 

 

1.  เขIาค�ายฝ�กทักษะการใชIภาษาอังกฤษ 
2.  ร�วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
3.  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
4.  จัดกิจกรรมท้ังในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนท่ีส�งเสริมการใชIภาษาอังกฤษ
5.  ร�วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย 
6.  สนับสนุนใหIนักศึกษามีประสบการณ�ดูงานหรือฝ�กงานในต�างประเทศ 

2. มีความสามารถดIานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1.  จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดIานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  เขIารับการทดสอบทักษะดIานเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย�คอมพิวเตอร� 
3.  จัดการเรียนการสอนท่ีส�งเสริมการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ เช�น          

การสืบคIนจากหIองสมุด จากฐานขIอมูลต�าง ๆ การจัดการเรียนแบบ  
e-learning 

3. มีจิตวิญญาณของการถือ
ประโยชน�ของเพ่ือนมนุษย� 

     เปMนกิจท่ีหนึ่ง 

1.  จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนIนการถือประโยชน�  
     ของเพ่ือนมนุษย�เปMนกิจท่ีหนึ่ง 
2.  สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการท่ีเนIนการถือประโยชน�ของ 
     เพ่ือนมนุษย�เปMนกิจท่ีหนึ่ง 
3.  จัดกิจกรรมในการนําเสนอโครงการท่ีเนIนการถือประโยชน�ของเพ่ือน 
     มนุษย�เปMนกิจท่ีหนึ่ง 
4.  สนับสนุนการร�วมโครงการในวันถือประโยชน�ของเพ่ือนมนุษย�เปMนกิจ 
     ท่ีหนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 
5.  สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชน�ของเพ่ือนมนุษย�เปMนกิจท่ีหนึ่ง 
     ในการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
6.  สนับสนุนการเขIาร�วมกิจกรรมเพ่ือช�วยเหลือสังคม 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู.ในแต8ละด.าน  
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค�าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย�สุจริต 
2)   มีวินัย ตรงต�อเวลา และความรับผิดชอบต�อตนเอง วิชาชีพและสังคม    
3) มีภาวะความเปMนผูIนําและผูIตาม สามารถทํางานเปMนทีมและสามารถแกIไขขIอขัดแยIง
 และลําดับความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟkงความคิดเห็นของผูIอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค�า และศักด์ิศรีของ
 ความเปMนมนุษย� 
5) เคารพกฎระเบียบ และขIอบังคับต�าง ๆ ขององค�กรและสังคม 
6) สามารถวิเคราะห�ผลกระทบจากการใชIคอมพิวเตอร�ต�อบุคคล องค�กร และสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
8) ตระหนักและเห็นคุณค�าความเปMนไทย  
 

 2.1.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช.พัฒนาการเรียนรู.ด.านคณุธรรม จริยธรรม 
1) กําหนดใหIมีวัฒนธรรมองค�กร เพ่ือปลูกฝkงใหIนักศึกษามีระเบียบวินัย 
2) เนIนการเขIาชั้นเรียนตรงเวลาและการแต�งกายใหIเปMนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) มอบหมายใหIนักศึกษาทํางานเปMนกลุ�ม ฝ�กการเปMนผูIนํา สมาชิกกลุ�ม 
 ฝ�กความรับผิดชอบ 
4) อาจารย�ผูIสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักเห็นคุณค�าความเปMน

ไทยในการสอน 
 

 2.1.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงต�อเวลาของนักศึกษาในการเขIาเรียน การส�งงานท่ีไดIรับ

มอบหมาย การเขIาร�วมกิจกรรม 
2) ความมีวินัยและความพรIอมเพรียงของนักศึกษาในการเขIาร�วมกิจกรรม 
3) การรับผิดชอบในหนIาท่ีท่ีไดIรับมอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
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 2.2  ความรู. 
  2.2.1 ผลการเรียนรู.ด.านความรู. 

1) มีความรูIและความเขIาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 
2) สามารถวิเคราะห�ปkญหา เขIาใจและอธิบายความตIองการทางคอมพิวเตอร� รวมท้ัง

ประยุกต�ความรูI ทักษะและการใชIเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกIไขปkญหา  
3) สามารถวิเคราะห� ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค�ประกอบต�าง ๆ 

ของระบบคอมพิวเตอร�ใหIไดIตรงตามขIอกําหนด 
4) สามารถติดตามความกIาวหนIาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร� รวมท้ังการนําไป

ประยุกต� 
5) รูI เขIาใจและสนใจพัฒนาความรูI ความชํานาญทางคอมพิวเตอร�อย�างต�อเนื่อง 
6) มีความรูIในแนวกวIางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหIเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขIาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม� ๆ ท่ีเก่ียวขIอง 
7) มีประสบการณ�ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต�ซอฟต�แวร�ท่ีใชIงานไดIจริง 
8) สามารถบูรณาการความรูIในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูIในศาสตร�อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขIอง 
 

  2.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช.พัฒนาการเรียนรู.ด.านความรู. 
1) เนIนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต�ใชIในทางปฏิบัติใหIเปMนไปตามลักษณะของ

รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
2) จัดใหIมีการเรียนรูIจากสถานการณ�จริง โดยจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมี

ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ�ตรง 
3) จัดใหIมีรายวิชาโครงงาน/การฝ�กปฏิบัติ/การฝ�กสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
 

  2.2.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู.ด.านความรู. 
     ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในดIานต�าง ๆ คือ 

1) การทดสอบย�อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4) การนําเสนองาน 
5) ประเมินจากรายงานของผูIประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปฝ�กงานหรือปฏิบัติ 
 สหกิจศึกษา 
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2.3  ทักษะทางปLญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางปLญญา 

 1) คิดอย�างมีวิจารณญาณและอย�างเปMนระบบ 
 2) สามารถสืบคIน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชIในการแกIไขปkญหาอย�าง 
  สรIางสรรค� 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห� และสรุปประเด็นปkญหาและความตIองการ  
4) สามารถประยุกต�ความรูIและทักษะกับการแกIไขปkญหาทางคอมพิวเตอร�ไดIอย�าง
 เหมาะสม 

 2.3.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช.ในการพัฒนาการเรียนรู.ด.านทักษะทางปLญญา 
1) กรณีศึกษาทางการประยุกต�ใชIคอมพิวเตอร� 
2) จัดกิจกรรมใหIนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 

 2.3.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางปLญญา 
1) การใชIขIอสอบหรือแบบฝ�กหัดท่ีใหIนักศึกษาคิดแกIปkญหา  
2) ใหIนักศึกษาอธิบายแนวคิดของการแกIปkญหาวิธีการแกIปkญหาโดยการประยุกต�ความรูI 

ท่ีเรียนมา 
 

2.4  ทักษะความสัมพันธ�ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู.ด.านทักษะความสัมพันธ�ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต�างประเทศกับกลุ�มคนหลากหลายไดIอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

2) สามารถใหIความช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกIปkญหาสถานการณ�ต�าง ๆ 
ท้ังในบทบาทของผูIนํา หรือในบทบาทของผูIร�วมทีมทํางาน 

3) สามารถใชIความรูIในศาสตร�มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ�ม 
5) สามารถเปMนผูIริเริ่มแสดงประเด็นในการแกIไขสถานการณ�ท้ังส�วนตัวและส�วนรวม 

พรIอมท้ังแสดงจุดยืนอย�างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ�ม 
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูIท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 
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 2.4.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช.ในการพัฒนาการเรียนรู.ด.านทักษะความสัมพันธ�ระหว8างบุคคลและ   
 ความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนIนการทํางานเปMนกลุ�มและงานท่ีตIองมีปฏิสัมพันธ�
ระหว�างบุคคล 

2) จัดประสบการณ�การเรียนรูIในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ� การเขIาใจวัฒนธรรมขององค�กร 

ฯลฯ  ในรายวิชาต�าง ๆ 

2.4.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู.ด.านทักษะความสัมพันธ�ระหว8างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ�ม 
2) การนําเสนอผลงานเปMนกลุ�ม 
3) ประเมินความสมํ่าเสมอการเขIาร�วมกิจกรรมกลุ�ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหนIาท่ีท่ีไดIรับมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพ่ือนร�วมชั้น 
 

2.5  ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.1 ผลการเรียนรู.ด.านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช.เทคโนโลยี    
   สารสนเทศ 

1) มีทักษะการใชIเครื่องมือท่ีจําเปMนท่ีมีอยู�ในปkจจุบันต�อการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร� 
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกIไขปkญหาโดยใชIสารสนเทศทางคณิตศาสตร�หรือการ

แสดงสถิติประยุกต�ต�อปkญหาท่ีเก่ียวขIองอย�างสรIางสรรค� 
3) สามารถสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล�าและการเขียน พรIอมท้ังเลือกใชI

รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดIอย�างเหมาะสม 
4) สามารถใชIเทคโนโลยีสารสนเทศไดIอย�างเหมาะสม  

 2.5.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช.ในการพัฒนาการเรียนรู.ด.านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข  
   การส่ือสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนท่ีฝ�กทักษะการสื่อสารท้ังการพูด การฟkง การเขียน ในระหว�าง
ผูIเรียน ผูIสอน และผูIเก่ียวขIองอ่ืน ๆ 

2) จัดประสบการณ�ใหIผูIเรียนนําเสนอผลงานโดยใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชIเทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร�และสถิติ 
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 2.5.3  กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู.ด.านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ  
 การใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ประเมินจาก 
1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 
2) ทักษะการเขียนรายงาน 
3) ทักษะการนําเสนอโดยใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใชIทักษะทางคณิตศาสตร�และสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงานไดI

อย�างเหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห�ขIอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร�ในการแกIปkญหาเชิงตัวเลข 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู.จากหลักสูตรสู8รายวิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร� (Curriculum Mapping) 
���� ความรับผิดชอบหลัก   ���� ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู. 

3. ทักษะทาง
ปLญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว8างบุคคล             

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ศูนย�ส8งเสริมและพัฒนการเรียนรู. 
001-101  อาเซียนศึกษา 
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คณะพยาบาลศาสตร� 
001-131  สุขภาวะกายและจิต 
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คณะวิทยาศาสตร� 
315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 
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� � 

315-103  ความรูIทั่วไปทางดIานทรัพย�สินทางปkญญา � �  �   � � �   �    � � � � � � �  �     � � 
336-211  เภสัชวิทยาทั่วไป � �  �    � �   �    � � � � � �   � �    � � 
336-212  ยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพในชีวิตประจําวัน � �  �    � �   �    � � � � � �   � �    � � 
336-213  สารพิษในชีวิตประจาํวัน � �  �    � �   �    � � � � � �   � �    � � 
340-102  มนุษย�กับวิทยาศาสตร� � �  �     �   �      � �  � �       � � 
340-253  วิทยาศาสตร�ประจําวัน � �  �     �   �      � �  � �       � � 
342-200  พอลิเมอร�ในชีวิตประจําวัน � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
345-101  คอมพิวเตอร�และการประยกุต� � �  �     �   �     � � �  �   � �   �  � 
345-102  คอมพิวเตอร�และการโปรแกรม � �  �     �   �     � � �  �   � �   �  � 
345-241  หลักการโปรแกรม � �  �     �   �     � � �  �   � �   �  � 
345-241  หลักการโปรแกรม � �  �     �   �     � � �  �   � �   �  � 
347-100  สถิติในชีวิตประจําวัน � �  �   � � �   �    � � � � � � �   �   � � � 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู. 

3. ทักษะทาง
ปLญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว8างบุคคล             

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

คณะวิทยาการจัดการ 
460-101  หลักการตลาด 
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460-201  กฏหมายธุรกิจ  �  � �  �  � �      � � �  �  �  � �  �  �  

461-101  หลักการบัญชีเบือ้งตIน  �     �  �       � � �      �   �    

คณะนิติศาสตร� 
874-194  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
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คณะศิลปศาสตร� 
890-101  การฟkงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
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890-102  การอ�านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
890-211  เสริมทักษะการฟkงภาษาอังกฤษ � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
890-214  เสริมทักษะดIานการฟkงและพดู � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
890-221  การปรับปรุงการอ�านภาษาองักฤษ � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
890-222  การอ�านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
890-223  การอ�านหนังสือพิมพ�ภาษาองักฤษ � �  �   � � �   �    � � � � � �   � �   � � � 
890-224  การแปลเบื้องตIน � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
890-226  ไวยากรณ�อังกฤษเพื่อการสือสารในชีวิตจริง � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
890-227  การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตIน � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี � �       �   �  �    � � � � �   �   � � � 
890-245  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกจิ � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
890-251  การอ�านงานเขยีนวิชาการอังกฤษ � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 46 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู. 

3. ทักษะทาง
ปLญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว8างบุคคล             

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

890-261  ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน � �  �  � �  �   �    � � � � � � �  � �   � � � 

890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต�อ � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
890-361  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
895-125  การใชIภาษาไทย � �  �   �  �       � � � �  � �  � �   � �  

895-101  พฤติกรรมศาสตร� � �  �   � � �   �    � � � � � � �       � � 
895-135  สุนทรียศาสตร�แห�งชีวิต � �  �     �           �    �     � � 
895-171  ภูมิปkญญาในการดําเนินชีวิต � �  �   � � �   �    � �  �  � �  �     �  

895-203  จิตวิทยาทั่วไป � �       �   �  �    � � � � �  � �   � � � 
895-205  เศรษฐศาสตร�และการปกครอง � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
895-303  เศรษฐศาสตร�เพื่อชีวิต  � �  �   � � �   �    � � � � � � �  � �   � � � 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร�พื้นฐาน 
322-101  แคลคูลัส  1 � �  �     � �      � �  � �  � �  �  � � �  

322-102  แคลคูลัส  2 � �  �     � �      � �  � �  � �  �  � � �  

324-101  เคมีทั่วไป 1 �      �  � �       �        �   � �  

325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 � �     �  � �       �    �   �    � �  

330-101  หลักชีววิทยา 1 �   �     � �  �     �  �      �   �   

331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 �   �     �        �  �   �   �   �  � 
332-101  ฟWสิกส�พื้นฐาน 1 � �       �    �  �  � � �      �  � � � � 
332-111  ปฏิบัติการฟWสิกส�พื้นฐาน 1 � �       �      �  � � �  �       � �  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ8มวิชาบังคับ (วิชาแกน) 
322-203  คณิตศาสตร�พื้นฐาน 3  � �  � 

   
 � � 

 
 

   
 �      

 
  

 

�    

322-232  พีชคณิตเชิงเสIน � �       � �       �   �       � �   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู. 

3. ทักษะทาง
ปLญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว8างบุคคล             

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

347-201  สถิติพื้นฐาน � � �     �    �    �  � � � � �  � �   � � � 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ8มวิชาบังคับ (วิชาแกน) 
344-281  คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร� 
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หมวดวิชาเฉพาะ และวิชาเลือก 
344-101  พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร� 
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344-141  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร� � �       � � � � � �   �  � �      � �    

344-211  โครงสรIางขIอมูล  � �       � � � � � �   �  � � �   �      � 
344-221  สถาปkตยกรรมและองค�ประกอบคอมพิวเตอร� � �       �   � � �   �  � �    �    �   

344-231  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ � �   � � �  � � � � � �   �  � �    �   �   � 
344-232  ระบบการจัดการความรูI � �   � � �  � � � � � �  � �  � �  � � � �  �   � 
344-233  การวิเคราะห�และการคIนคืนสารสนเทศ � �   � � �  �   � � �   �  � �    �  �   �  

344-241  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร�และการแกIปkญหา    � �       � � � � � �   �  � �      � �    

344-242  การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตIน � �       � � � � � � �  �  � �      � �   � 
344-243  เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเว็บ � �       � � � � � � �  �  � �      � �   � 
344-251  การออกแบบซอฟต�แวร�เชิงปฏิสัมพันธ�              � �       �   � � �   �   �      � �    

344-282  การออกแบบกราฟWกส�และการประยุกต�ทัศนศิลป�ดIวย    
             คอมพวิเตอร� 

� �   
    

�   � � �   �  � �    �      � 

344-311  การวิเคราะห�และออกแบบขัน้ตอนวิธ ี � �       � � � � � � �  �  � �    �    �   

344-321  การสื่อสารขIอมูลและเครือข�าย � �   � � �  �  � � � �   �  � �      � �   � 
344-322  ไมโครโพรเซสเซอร�และการเชื่อมต�อ � �       �   � � �   �  � �    �   �    

344-323  การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 1 � �       �   � � �   �  � �    �   �    

344-324  การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 2 � �       �   � � �   �  � �    �   �    48 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู. 

3. ทักษะทาง
ปLญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว8างบุคคล             

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

344-325  ระบบเครือข�ายคอมพวิเตอร� � �   � � �  �  � � � �   �  � �      � �   � 
344-326  เทคโนโลยีอินเทอร�เน็ตและการประยุกต� � �   � � �  � � � � � �   �  � �      � �   � 
344-331  การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ � �   � � �  � �  �     � � �     �   �  �  

344-341  ระบบปฏิบัติการ � �       �   � � �   �  � �      � �    

344-342  การออกแบบและการโปรแกรมเชิงวัตถุ � �       �   � � �   �  � �      � �    

344-343  การโปรแกรมเชิงตรรกะ � �       �   � � �   �  � �    �    �   

344-344  การแกIปkญหาดIวยการโปรแกรมเชิงทัศน� � �  �     �  �  � �   �  � �    �    �   

344-345  การโปรแกรมอุปกรณ�สื่อสารเคลื่อนที่และการประยกุต� � �       �   � � �   �  � �    �   �    

344-346  การโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร� � �       � �       � � �     �   �   � 
344-351  วิศวกรรมซอฟต�แวร�เบื้องตIน � �   � � �  � � � � � � � � � � � �    �  � � � � � 
344-361  หลักการระบบฐานขIอมูล � �   � � �  � � � � � � �  � � � �    �  �   �  

344-362  ระบบฐานขIอมูลขั้นสูง � �   � � �  � � � � � � � � � � � �    �  �   �  

344-371  ปkญญาประดิษฐ� 1 � �       �   � � �   �  � �    �    �   

344-381  เทคนิคการจัดการ � �       �   � � �   �  � �  � � � � � � �  � 
344-382  การจําลอง � �       �   � � �  � �  � �  � � � � � � �  � 
344-391  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1  � � � �   �  � � � � �   �  � � � �  � � �  �  � � 
344-392  สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร� � � � �  �   �   � � �  � �  � � �   �   �  � � 
344-411  วิทยาการเขIารหัสลับเบือ้งตIน � �       �   � � �   �  � �    �   �   � 
344-421  สถาปkตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร�วิส � �   � � �  � � � � � � � � � � � �    �   �    

344-422  ความมั่นคงของระบบและเครือข�ายคอมพวิเตอร� � �   � � �  �   � � �   � � � �      � �   � 
344-423  วิศวกรรมโปรโตคอล � �       �   � � �   �  � �    �     �  

344-424  ระบบประมวลผลแบบกระจาย � �   � � �  �   � � �   �  � �    �     �  49 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู. 

3. ทักษะทาง
ปLญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว8างบุคคล             

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

344-425  ปฏิบัติการการจัดการระบบและเครือข�าย � �   � � �  �   � � �   �  � �    �     �  

344-431  ระบบสนับสนุนการจัดการและตัดสินใจ � �   � � �  �   � � �  � �  � �    �  �   �  

344-441  การสรIางตัวแปลภาษา  � �       �   � � �   �   �      �    � 
344-451  การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต�แวร� � �   � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
344-452  การวัดและประเมินซอฟต�แวร� � �       � � � � � � � � �  � �    �    �   

344-453  เทคนิคการทดสอบซอฟต�แวร� � �       �   � � �   �  � �    �   �    

344-454  วิศวกรรมความตIองการ � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � �  �    

344-455  วิศวกรรมซอฟต�แวร�เชิงวัตถุ � �   � � �  � � � � � � � � � � � �    �  � � � � � 
344-461  คลังขIอมูลและการทําเหมืองขIอมูล � �       �   � � �   �  � �    �   �    

344-462  ปฏิบัติการการจัดการระบบฐานขIอมูล � �       �   � � �   �  � �    �   �    

344-463  วิทยาการขIอมูล � �       � �  � � � � � �  � �    �   �    

344-471  ปkญญาประดิษฐ� 2 � �       �   � � �   �  � �    �    �   

344-472  หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ � �       �   � � �   �  � �    �     �  

344-473  หลักการโครงข�ายประสาทเทียม � �       �   � � �   � � � �    �  �    � 
344-474  การรูIจํารูปแบบ � �       �   � � �   �  � �    �    �   

344-481  ทฤษฎีการคํานวณ � �       �   � � �   �  � �    �    �   

344-482  คอมพิวเตอร�กราฟWกส�เบื้องตIน � �       � � � � � � �  � � � �      �  �   

344-483  การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล � �       � � � � � � � � � � � �    �    �   

344-484  การประมวลผลสัญญาณเชิงตัวเลขเบื้องตIน � �       �   � � �   �  � �    �    �   

344-491  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2 � � � � � � �  � � � � �   � �  � �  � � � �  �  � � 
344-492  จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม �  � � �  �  �   � � �   �  �     �     �  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู. 

3. ทักษะทาง
ปLญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว8างบุคคล             

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

344-493  การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการ 
             คอมพิวเตอร� 

 �    � �  � � �        � �    �   �   � 

344-494  การฝ�กงานทางคอมพวิเตอร� � � � � �    � � �     � �  � � � � � � � � �  � � 
344-495  สหกิจศึกษา � � � � �    � � � � � �  � �  � � � � � � � � �  � � 
344-496  หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1 � �       �   � � �   �  � �    �   �   � 
344-497  หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2 � �       �   � � �   �  � �    �   �   � 
344-498  หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 3 � �       �   � � �   �  � �    �   �   � 
344-499  หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 4 � �       �   � � �   �  � �    �   �   � 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ� ในการให.ระดับคะแนน (เกรด)  
      เปMนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ว�าดIวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 
2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

1) อาจารย�ผูIรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลIองของขIอสอบ ถึงผลการเรียนรูIตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตร 

2) ภาควิชาประเมินความสอดคลIองของขIอสอบกับวัตถุประสงค�ของรายวิชาและการจัดการเรียนรูI 
3) คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
4) ประเมินผลการฝ�กงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย�ผูIสอน ผูIเก่ียวขIองในสถาน

ประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 
5) ความพึงพอใจของผูIใชIบัณฑิต 

 

3.  เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เปMนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ว�าดIวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย� 

 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม8      

1) มีการปฐมนิเทศอาจารย�ใหม�ใหIรูIจักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเขIาใจวัตถุประสงค�
และเปmาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2) ชี้แจงใหIอาจารย�ใหม�เขIาใจภารกิจของคณะฯ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) แนะนําอาจารย�ใหม�ใหIรูIจักบุคลากรในคณะฯ เพ่ือใหIสามารถติดต�อประสานงานและปฏิบัติงานไดI

อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

2.  การพัฒนาความรู.และทักษะให.แก8คณาจารย� 

  ส�งเสริมอาจารย�ใหIไดIเพ่ิมพูนความรูI สรIางเสริมประสบการณ�เพ่ือส�งเสริมการสอนและการวิจัยอย�าง
ต�อเนื่อง สนับสนุนดIานการศึกษาต�อ ฝ�กอบรม นําเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค�กรต�าง ๆ 
ท้ังในประเทศและต�างประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ� การวิจัยหรือแต�งตํารา 



53 

 

 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 มีการเพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนใหIทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล ซ่ึงจัดโครงการ
โดยมหาวิทยาลัย/คณะฯ 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด.านอ่ืน ๆ 
1)  ส�งเสริมใหIอาจารย�มีส�วนร�วมในการนําความรูIในวิชาชีพไปบริการวิชาการแก�ชุมชน 
2)  สนับสนุนใหIอาจารย�เปMนท่ีปรึกษาทางวิชาการแก�หน�วยงานต�าง ๆ  
3)  ส�งเสริมใหIอาจารย�ทําผลงานทางวิชาการ 
4)  ส�งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยโดยมีอาจารย�ผูIทรงคุณวุฒิเปMนพ่ีเลี้ยง  

 
หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใชIเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
แนวทางการบริหารเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 (ดังในภาคผนวก ซ)  โดยกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตาม
องค�ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ดIาน คือ (1) การกํากับมาตรฐาน  (2) บัณฑิต  (3) นักศึกษา          
(4) คณาจารย�   (5) หลักสูตร  การเรียนรูI การประเมินผูIเรียน  (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรูI 
 
1.  การกํากับมาตรฐาน 
 กํากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห�งชาติ  

1) มีคณะกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวน 5 ท�าน ประกอบดIวยประธานหลักสูตร 1 ท�าน และ

กรรมการหลักสูตร 4 ท�าน ซ่ึงไดIรับการแต�งต้ังจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท�า หรือมีตําแหน�งผูIช�วยศาสตราจารย� และมีผลงานวิชาการท่ีไดIรับการ
เผยแพร�ตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต�งต้ัง ใหIบุคคลดํารงตําแหน�งทางวิชาการอย�าง
นIอย 1 รายการในรอบ 5 ปHยIอนหลัง 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนIาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ต้ังแต�
การวางแผน  การควบคุมคุณภาพการติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหI
ทันสมัยอย�างต�อเนื่อง อย�างนIอยทุก ๆ 5 ปH ท้ังนี้ หลักสูตรจะตIองมีกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ� อยู�ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอแผนการดําเนินงาน การควบคุมและติดตามผลดําเนินงานต�อท่ี
ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ ทุกปHการศึกษาเพ่ือช�วยกํากับใหIการดําเนินงานของ
หลักสูตรเปMนไปตามมาตรฐาน 
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5)  มีอาจารย�ผูIประสานงานรายวิชา ทําหนIาท่ี จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร�วมกับ
อาจารย�ผูIสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเปMนไป
อย�างมีคุณภาพ 

2.  บัณฑิต 
 1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูIใชIบัณฑิตทุกปH เพ่ือนําขIอมูลไปใชIปรับปรุงหลักสูตร 

2) มีการสํารวจการไดIงานทําของบัณฑิตทุกปH 
 

3.  นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

- กําหนดคุณสมบัติของผูIเรียนตามหลักเกณฑ�ของหลักสูตร โดยมีการรับสมัครท่ีหลากหลายท้ังโดย
คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 

- มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซ่ึงไดIรับการแต�งต้ังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ 

- การเตรียมความพรIอมก�อนเขIาศึกษา 
 

3.2 การส8งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเตรียมความพรIอมผูIเรียนก�อนเริ่มเรียนโดยการจัดปฐมนิเทศ 
แนะนํา หลักสูตร วิชาท่ีเรียน กฎระเบียบต�าง ๆ รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูIแก�นักศึกษา พรIอมแจกคู�มือการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา 

- การควบคุม การดูแล การใหIคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก�นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุก
ชั้นปHของหลักสูตร อย�างนIอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรIางทักษะการเรียนรูIในศตวรรษท่ี 21 

- ใหIการแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับวิธีการเรียน การคIนควIาและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
อย�างสมํ่าเสมอ รวมท้ังแนะนําและช�วยเหลือในการแกIไขปkญหาอุปสรรคต�าง ๆ 

- สนับสนุนใหIนักศึกษาไดIร�วมกิจกรรมท่ีกําหนดไวIในระบบการทํากิจกรรมของคณะ และ 
มหาวิทยาลัย เปMนจํานวน 100 ชั่วโมง 

- สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดIานคุณธรรม จริยธรรม ดIานภาษาอังกฤษ 
 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

- เจIาหนIาท่ีหลักสูตรมีการติดตามและรายงานผลการคงอยู�ของนักศึกษา ผลการสําเร็จการศึกษา 
ใหIแก�คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รับทราบ ทุกปHการศึกษาผ�านการประชุมภาควิชาฯ 
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- เจIาหนIาท่ีหลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จ
การศึกษาในกิจกรรมปkจฉิมนิเทศ 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดใหIมีระบบการจัดการขIอรIองเรียน  เพ่ือใหIนักศึกษาสามารถ
รIองเรียน และมีการสํารวจความพึงพอใจต�อผลการจัดการขIอรIองเรียนของนักศึกษาผ�านกล�องรับ
ขIอรIองเรียน 

  
4.  คณาจารย� 

4.1  การบริหารและพัฒนาคณาจารย� 
4.1.1  ระบบการรับและแต�งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตร 

ประธานหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต�งต้ังอาจารย�ประจํา 
หลักสูตรต�อคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจําคณะ สภามหาวิทยาลัย  

4.1.2  ระบบการบริหารอาจารย� 
มีระบบอัตรากําลัง มีการกําหนดภาระงานใหIคณาจารย� มีการวางแผนกําหนดจํานวน
อาจารย�ท่ีคงอยู�  จํานวนอาจารย�ท่ีเกษียณ และจํานวนอาจารย�ท่ีลาศึกษาต�อในแต�ละปH 

4.1.3  ระบบการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย� 
1) มีการส�งเสริมใหIอาจารย�มีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรูI  สรIางเสริมประสบการณ�ใน

อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร�หรือสาขาท่ีเก่ียวขIองในกรณีการเรียนรูIแบบบูรณาการ เพ่ือ
ส�งเสริมการสอนอย�างต�อเนื่อง  

2) สนับสนุนเงินเพ่ือใหIอาจารย�มีผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพ�ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
เพ่ิมข้ึน โดยอาจร�วมมือกับอาจารย�ต�างสาขาหรือต�างสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําไดI
ในรูปของการใหIค�าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การใหIเงินพิเศษเพ่ิมเม่ือมี
บทความวิชาการตีพิมพ�ใน Proceedings และ Journals รวมท้ัง อาจลดภาระงานสอน
ใหIเหมาะกับเวลาท่ีใชIเพ่ือเพ่ิมพูนความรูI ประสบการณ� และการทําวิจัย 

3) ควรเชิญผูIเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณ�ตรงในรายวิชา 
ต�าง ๆ มาเปMนอาจารย�พิเศษ เพ่ือถ�ายทอดประสบการณ�ใหIแก�นักศึกษา 

 
4.2  คุณภาพอาจารย� 

4.2.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร�ผลงานของอาจารย�ประจําหลักสูตร
ผ�านการติดตามรายงานผลของงานวิจัยของคณะทุกปH เพ่ือใหIมีผลงานท่ีมีคุณภาพและเปMนไป
ตามเกณฑ�ของคุณสมบัติอาจารย�ประจําหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

4.1.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานรIอยละของอาจารย�ประจําหลักสูตรท่ี
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการทุกปH 
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4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู�ของอาจารย�ประจําหลักสูตร และ

สํารวจความพึงพอใจของอาจารย�ประจําหลักสูตรต�อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปH 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู.เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1)   คณบดีแต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2)   คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ. 2  โครงสรIางรายวิชา และ Curriculum 

mapping ของแต�ละรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เพ่ือปรับปรุงแกIไข 
3)   อาจารย�ผูIสอน ผูIเรียน ผูIใชIบัณฑิต ประชาพิจารณ�และแสดงความคิดเห็นต�อหลักสูตร 

ท่ีปรับปรุง 
4)   คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแกIไขหลังประชาพิจารณ� 
5)   ส�งร�างหลักสูตรท่ีปรับแกIหลังประชาพิจารณ�ใหIผูIทรงคุณวุฒิใหIขIอเสนอแนะ 
6)   ส�งร�างท่ีปรับแกIหลังจากผูIทรงคุณวุฒิแนะนําใหIคณะกรรมการคณะฯ พิจารณา 
7)   ส�งร�างหลักสูตรจากท่ีปรับแกIจากท่ีคณะกรรมการคณะฯ แนะนํา ต�อคณะกรรมการ

วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ� 
8)   เสนอหลักสูตรจากท่ีปรับปรุงแกIไขเพ่ือขอความเห็นชอบต�อสภาวิทยาเขต                

สภามหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทํารายงาน

ประจําปHการประเมินคุณภาพ 
 
5.2 การวางระบบผู.สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

5.2.1 การกําหนดผู.สอน 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดผูIสอน โดยพิจารณาถึงความชํานวญใน

เนื้อหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ�ท่ีเก่ียวขIองกับวิชานั้น ๆ และภาระงาน
ของอาจารย� 

2) อาจารย�ผูIสอนตIองเปMนอาจารย�ประจําหลักสูตร และอาจารย�ประจํา อาจารย�พิเศษ 
ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ�ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวI 
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5.2.2   กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การจัดทํา มคอ 3, 4, 5, 6 
1) อาจารย�ผูIสอน/ผูIประสานงานรายวิชา ซ่ึงเปMนอาจารย�ประจําหลักสูตรทําหนIาท่ี

จัดทํา มคอ. 3, 4, 5, 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร�วมกับอาจารย�ผูIสอน 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเปMนไป
อย�างมีคุณภาพ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ. 3, 4, 
5, 6 จากนั้นนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ เพ่ือพิจารณาและรับรอง 

3) อาจารย�ผูIสอน/ผูIประสานงานรายวิชา ส�ง มคอ. 3/ มคอ.4 ไม�เกิน 30 วัน หลังวัน
เปWดภาคการศึกษา และส�ง มคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียน   
การสอน 

4) กําหนดใหIมีการชี้แจง แนะนําผูIเรียนเก่ียวกับการเรียน การสอนของแต�ละวิชา
ในช�วงตIนของการเรียน 

 
5.2.3 การสนับสนุนและการให.คําแนะนํานักศึกษา 

1) มีระบบอาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือดูแลดIานการเรียน การทํากิจกรรมต�างๆ  
2) ใหIการแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับวิธีการเรียน การคIนควIาและติดตามผลการเรียนของ

นักศึกษาอย�างสมํ่าเสมอ รวมท้ังแนะนําและช�วยเหลือในการแกIไขปkญหาอุปสรรค
ต�าง ๆ 

3) มีการทักทIวงการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักศึกษา หากการลงทะเบียน
ไม�หมาะสม 

4) การใหIคําปรึกษาแนะนําหรือตักเตือนเม่ือผลการเรียนของนักศึกษาตํ่าลง หรือมี
ความประพฤติไม�เหมาะสม 

5) การใหI คําปรึกษาเ ก่ียวกับอาชีพ ลักษณะของงาน สภาพแวดลIอมของงาน 
ตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ 

 
5.2.4   การอุทธรณ�ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถยื่นคํารIองเพ่ือขออุทธรณ�กรณีท่ีมีขIอสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผล
คะแนนและวิธีการประเมินผล  โดยใชIช�องทางต�าง ๆ ท้ังของหลักสูตร และคณะ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร / คณะกรรมการวิชาการฯ จัดต้ังคณะกรรมการใน
การพิจารณาการอุทธรณ�ของนักศึกษา 
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5.3 การประเมินผู.เรียน  
5.3.1   การประเมินผลการเรียนรู.ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ 

1) อาจารย�ผูIสอน/ผูIประสานงานรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรูIตามวิธีการ
ประเมินท่ีระบุไวIใน มคอ.3 และ มคอ.4 และพิจารณาเกรด และผ�านการพิจารณา
รับรองโดยคณะกรรมการประจําคณะ จากนั้นจัดส�งเกรดภายในเวลาท่ีทะเบียนกลาง
ของมหาวิทยาลัยกําหนด 

2) มีการประเมินผลรายวิชาโดยผูIเรียน ในช�วงปลายภาคเรียน 
3) มีการประเมินผูIสอนโดยผูIเรียน 
4) อาจารย�ผูIสอน/ผูIประสานงานรายวิชา จัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดการเรียนการสอน 
5) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูIเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูIท่ีกําหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 ภายใน 30 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
 
6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู. 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร�/หลักสูตร จัดสรรงบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงินรายไดI เพ่ือจัดซ้ือตํารา

และสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ� และวัสดุครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�อย�างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสรIางสภาพแวดลIอมใหIเหมาะสมกับการเรียนรูIดIวยตนเองของนักศึกษา 

 
6.2  ทรัพยากรการเรียนรู.ท่ีมีอยู8เดิม 

มหาวิทยาลัยมีความพรIอมดIานหนังสือ ตํารา และการสืบคIนผ�านฐานขIอมูล โดยมีสํานัก
หอสมุดกลาง (หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร) ท่ีมีหนังสือดIานวิทยาการคอมพิวเตอร� และดIานอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขIอง สําหรับในส�วนของหลักสูตรฯ ไดIมีการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับใหIนักศึกษาไดIสืบคIน 
หาขIอมูลอย�างเพียงพอ 

-  ไมโครคอมพิวเตอร�               510    ชุด 
-  เครื่องพิมพ�เลเซอร�                4    ชุด 
-  เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร� (LCD Projector)       15    ชุด 
-  เครื่องอ�าน Barcode (Hand-Held Laser Scanner)      1    ชุด 
-  กลIองดิจิทัล                  2    ชุด 
-  กลIองวีดิโอ                 2    ชุด 
-  ชุดฝ�กปฏิบัติการปkญญาประดิษฐ� (Nxt Robot)       8    ชุด 
-  เครื่องระบุตําแหน�งบนพ้ืนโลก (GPS)       3    ชุด 
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-  อุปกรณ�สื่อสารดIวยระบบสัญญาณวิทยุ (RFID)      1    ชุด 
-  อุปกรณ�ระบุบุคคลดIวยลายนิ้วมือ (Finger Print)   7    ชุด 
-  เครื่องใหIบริการแม�ข�าย (Server)      5    ชุด 
-  Wireless LAN         6    ชุด 
-  Macintosh            7    เครื่อง 

 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1)   มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใชIทรัพยากรการเรียนการสอน 
2)   อาจารย�ผูIสอนและผูIเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อการสอนและตํารา ไปยังคณะกรรมการ 
3)   จัดสรรงบประมาณ 

 4)   จัดระบบการใชIทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1)   ประเมินความเพียงพอจากผูIสอน ผูIเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขIอง 

 2)   จัดระบบติดตามการใชIทรัพยากร เพ่ือเปMนขIอมูลประกอบการประเมิน 
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7.  ตัวบ8งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ8งช้ีผลการดําเนินงาน ปBท่ี 1 ปBท่ี 2 ปBท่ี 3 ปBท่ี 4 ปBท่ี 5 

(1) อาจารย�ประจําหลักสูตรอย�างนIอยรIอยละ 80 มีส�วนร�วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

� � � � � 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลIองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห�งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

� � � � � 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม (ถIามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย�างนIอยก�อนการเปWดสอนในแต�ละภาคการศึกษา
ใหIครบทุกวิชา 

� � � � � 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ�ภาคสนาม (ถIามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปWดสอนใหIครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ SAR  
� � � � � 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูIท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถIามี) อย�างนIอยรIอยละ 25 ของรายวิชา  ท่ีเปWดสอนในแต�
ละปHการศึกษา 

� � � � � 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรูIจากผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน SAR ปHท่ีแลIว 

 � � � � 

(8) อาจารย�ใหม� (ถIามี) ทุกคนไดIรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดIานการจัดการเรียน
การสอน 

� � � � � 

(9) อาจารย�ประจําทุกคนไดIรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย�างนIอยปH
ละ 1 ครั้ง 

� � � � � 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถIามี) ไดIรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม�นIอยกว�ารIอยละ 50 ต�อปH 

� � � � � 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปHสุดทIาย/บัณฑิตใหม�ท่ีมีต�อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม�นIอยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   � � 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูIใชIบัณฑิตท่ีมีต�อบัณฑิตใหม�เฉลี่ยไม�นIอยกว�า 
      3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    � 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปmาหมายตัวบ�งชี้ท้ังหมดอยู�ในเกณฑ�ดีต�อเนื่อง 2 ปHการศึกษาเพ่ือติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ต�อไป ท้ังนี้เกณฑ�การประเมินผ�าน คือ มีการดําเนินงานตามขIอ 1–5 และอย�างนIอยรIอยละ 
80 ของตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวIในแต�ละปH 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ�การสอน 
1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ�การสอนโดยทีมผูIสอนหรือระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถาม 

 ในชั้นเรียน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช.แผนกลยุทธ�การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย�ผูIสอนในแต�ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ� โดยผูIรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูIสอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย�ใหIแก�อาจารย�ผูIสอนและผูIรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใชIใน

การปรับปรุงกลยุทธ�การสอนของอาจารย�ต�อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย�ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ        

กลยุทธ�การสอน 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผูIรับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต�ละปH 
2) คณะฯ ประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปHสุดทIาย 
3) มหาวิทยาลัยประเมินภาพรวมของหลักสูตรจากบัณฑิตใหม� 
4) มหาวิทยาลัยประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยผูIใชIบัณฑิต 

 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
      คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ (Key 
Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขIอ 7  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ�การสอน 

1) ผูIรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผูIรับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย� จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร และกลยุทธ�การสอน 
3) ผูIรับผิดชอบหลักสูตรเสนอวิธีการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ�การสอน 
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ภาคผนวก  
 

ก.  คําอธิบายรายวิชา 
ข.  เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม� 
ค.  เอกสารแสดงรายวิชาท่ีตอบสนองต�อวัตถุประสงค�แต�ละขIอของหลักสูตร 
ง.  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค�ความรูIตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�   
จ.  แบบฟอร�มแสดงรIอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูIของแต�ละรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะทIอน 
   Active Learning  
ฉ.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ประจํา 
ช.  ความคิดเห็นและขIอเสนอแนะของกรรมการผูIทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการหรือคําชี้แจง 
   ของผูIรับผิดชอบหลักสูตร 
ซ.  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ว�าดIวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
ฌ.  คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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 ภาคผนวก ก    
คําอธิบายรายวิชา 

 

ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใช.ในหลักสูตรและหน8วยกิต 

เลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชIในหลักสูตร ประกอบดIวยเลข 6 หลัก เช�น 344-101  มีความหมาย ดังนี้ 
 เลขรหัส  3  ตัวแรก  หมายถึง  รหัสภาควิชา/สาขาวิชา 
 เลขรหัส   ตัวท่ี 4  หมายถึง  ชั้นปH 
 เลขรหัส   ตัวท่ี 5  หมายถึง  กลุ�มวิชา 

0 พ้ืนฐานและการโปรแกรม 
1 ข้ันตอนวิธี และโครงสรIางขIอมูล 
2 สถาปkตยกรรมและการสื่อสารขIอมูล 
3 การจัดการสารสนเทศและความรูI 
4 ซอฟต�แวร�ระบบ และภาษาการโปรแกรม 
5 วิธีการและวิศวกรรมซอฟต�แวร� 
6 ฐานขIอมูลและการสืบคIน 

 7 ปkญญาประดิษฐ� 
 8 คณิตศาสตร� กราฟWกและการประมวลผลภาพ 

9 สัมมนา โครงงาน ฝ�กงาน หัวขIอพิเศษ และอ่ืน ๆ 
 

ความหมายของจํานวนหน8วยกิต  เช8น  3(2-2-5) 
 เลขตัวท่ี  1  หมายถึง  จํานวนหน�วยกิตรวม 
 เลขตัวท่ี  2  หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีต�อสัปดาห� 
 เลขตัวท่ี  3  หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติต�อสัปดาห� 
 เลขตัวท่ี  4  หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงศึกษาดIวยตนเองต�อสัปดาห� 
 

ในคําอธิบายรายวิชาอาจมีคําต�าง ๆ ปรากฏอยู�ใตIชื่อของรายวิชา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ ดังนี้ 
1.  รายวิชาบังคับก8อน  (Prerequisite)  หมายถึง  รายวิชาซ่ึงผูIลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะตIองเคย
ลงทะเบียนและผ�านการประเมินผลการเรียนมาแลIว ก�อนหนIาท่ีจะมาลงทะเบียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้นจะไดIรับระดับข้ันใดก็ไดI 
2.  รายวิชาบังคับเรียนควบกัน  (Concurrent)   หมายถึง  รายวิชาซ่ึงผูIลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ 
จะตIองลงทะเบียนเรียนพรIอมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเปMนครั้งแรก โดยตIองไดIรับการประเมินผลดIวย
การท่ีรายวิชา B เปMนรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลใหIรายวิชา A เปMนรายวิชาบังคับเรียนควบ
กันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในท้ังสองแห�งโดย
สลับชื่อกัน 
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(1)  คําอธิบายรายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 

344-101    พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร�      3(2-2-5) 
    Fundamentals of Computer Science  

 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร�  องค�ประกอบหลักดIานฮาร�ดแวร� โครงสรIางและสถาปkตยกรรม
เครื่องคอมพิวเตอร�  ซอฟต�แวร�ระบบ ซอฟต�แวร�ประยุกต� ระบบเลขจํานวนและรหัสการแทนอักขระ วงจร
ตรรกะและปkญหาเชิงตรรกะ  การแกIปkญหาและออกแบบข้ันตอนวิธี ตัวแปลภาษาและภาษาการโปรแกรม 
แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับเครือข�ายคอมพิวเตอร� ระบบฐานขIอมูล ปkญญาประดิษฐ� วิศวกรรมซอฟต�แวร� การ
ประยุกต�ระบบคอมพิวเตอร�ในปkจจุบัน จริยธรรมทางคอมพิวเตอร� 
 Computer evolution;  computer hardware components; structure and computer 
architecture; system software; application software; number systems and data 
representation in computer; logic circuits and logic problems;  problem solving and 
algorithm design; translator and programming language;  basic concept of computer 
network, database system, artificial intelligent, software engineering; current applications of 
computer systems; computer ethics  
 
344-141    พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�     2(1-2-3) 

 Fundamentals of  Computer Programming 
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-101 หรือ 345-102 หรือ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 344-101 or 345-102 or with the consent of the program 

แนวคิดการโปรแกรมดIวยภาษาระดับสูง เช�น ภาษาซี ภาษาไพทอน การวิเคราะห�และออกแบบ
ข้ันตอนวิธีในการแกIปkญหาทางคอมพิวเตอร�โดยใชIผังงานและรหัสเทียม การเขียน การทดสอบ การแกIปkญหา
ขIอผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร� การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม โครงสรIางขIอมูลพ้ืนฐาน 
ตัวแปร นิพจน�  ขIอความสั่งและโครงสรIางควบคุมในการโปรแกรม  เช�น การกําหนดค�า  การดําเนินงานแบบ
มีเง่ือนไข การดําเนินงานแบบลูป โปรแกรมย�อยและพารามิเตอร�  โปรแกรมแบบเวียนเกิด  แถวลําดับแบบ
หนึ่งมิติและสองมิติ  สายอักขระ แฟmมขIอมูล                 

Programming concepts with a high-level language such as C, Python; analyzing 
and developing algorithms to solve computer problems using flow charts and pseudocode; 
writing, testing and debugging the program; program documentation; basic data structure; 
variables; expressions;  statements and control structures such as the use of sequential, 
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selection and repetition control structures;  subprograms and parameters; recursive 
program; one-dimensional and two-dimensional array;  string; file 

 
344-211    โครงสรIางขIอมูล       3(2-2-5) 
 Data Structures  
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-241 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 344-241 or with the consent of the program 
 ทบทวนหลักการโปรแกรม  โครงสรIางขIอมูล โครงสรIางขIอมูลแบบเชิงเสIน ไดIแก� อาร�เรย� ลิสต�  
สแต็ค และคิว โครงสรIางขIอมูลแบบไม�เชิงเสIน ไดIแก� ทรีและกราฟ การท�องไปในโครงสรIางตIนไมIและกราฟ  
เทคนิคการคIนหาขIอมูลและการเรียงลําดับ  ปkญหางานประยุกต�กรณีศึกษา เช�น การหาเสIนทางท่ีสั้นท่ีสุด 
ตIนไมIกระจายข้ันตํ่า โครงสรIาง และการประมวลผลแฟmมขIอมูล 
 Program review; data structures; linear data structures  such as array, list, stack, 
and queue;  non- linear data structures such as  tree and graph;  tree and graph traversal; 
searching and sorting techniques;  case study such as shortest path problem, minimum 
spanning tree problem; file structures and processing  
  
344-221    สถาปkตยกรรมและองค�ประกอบคอมพิวเตอร�    3(2-2-5) 

 Computer Architectures and Organization 
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-101 

 Prerequisite : 344-101 
 วิวัฒนาการดIานสถาปkตยกรรมและการประมวลผลของคอมพิวเตอร� รูปแบบคอมพิวเตอร�ของ

วอนนิวแมน สถาปkตยกรรมและองค�ประกอบเบ้ืองตIนของคอมพิวเตอร� ระบบเลขจํานวนและการแทนขIอมูล  
การลดรูปฟkงก�ชันเพ่ือสรIางวงจรดิจิทัล  วงจรคอมบิเนชันและวงจรลําดับ ฟลิป-ฟลอป เคาน�เตอร� แอคคิวมูเล
เตอร�  สถาปkตยกรรมชุดคําสั่ง  รูปแบบคําสั่ง  ประเภทคําสั่ง  การอIางอิงขIอมูล  ภาษาเครื่องและ
ภาษาแอสเซมบลี  หน�วยควบคุมการดําเนินงานของหน�วยประมวลผลกลาง  การเชื่อมต�อและสื่อสารกับ
อุปกรณ�รอบขIาง  โครงสรIางหน�วยความจํา  ระบบหลายตัวประมวลผล คุณสมบัติทางกายภาพของอุปกรณ�
และหน�วยความจําสํารอง โครงสรIางแฟmมขIอมูลและการแทนขIอมูลในระบบ 

      Computer architecture and processing evolution, von Neumann computer 
model; basic computer architecture and organization; number systems and data 
representation; circuit simplification; combinational and sequential circuits, flip-flop; 
counter; accumulator; instruction set architecture, instruction formats, instruction types, 
addressing modes;  machine instruction and assembly language;  CPU control unit; 
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peripheral devices interface; memory structure; multiprocessing system; physical 
characteristics of secondary storage and device; file structure and representation 
 
344-231  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
  Business Information Systems 
  รายวิชาบังคับก�อน : 344-141 หรือ 345-241 หรือ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 344-141 or 345-241 or with the consent of the program 
  กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศท่ีใชIในการตัดสินใจขององค�กร 
โมดูลหลักของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิเคราะห�และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบ
ฐานขIอมูล วงจรรายไดIและวงจรค�าใชIจ�ายในธุรกิจ              
  Business process and information systems; information systems for decision-
making in organization;  major enterprise resource planning (ERP) modules; business 
workflow analysis and design; database design; revenue and expenditure cycles 
 
344-232    ระบบการจัดการความรูI      3(3-0-6) 

 Knowledge Management Systems   
    รายวิชาบังคับก�อน : - 

 Prerequisite : - 
 การจัดการความรูIในองค�กร  แนวปฏิบัติท่ีเปMนเลิศ  การบริหารจัดการโครงการ  การปรับการ
จัดการความรูIและกลยุทธ�ทางธุรกิจ  การออกแบบสาธารณูปโภคสําหรับการจัดการความรูI  ทีมการจัดการ
ความรูI  ระบบการจัดการความรูI  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  โครงสรIางการใหIรางวัล  การวัดและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
 Knowledge management in organization;  best practice;  project management;  
align knowledge management and business strategy;  design the knowledge management 
infrastructure;  knowledge management team; knowledge management system;  change 
management;  reward structures;  performance evaluation 
 
344-233    การวิเคราะห�และการคIนคืนสารสนเทศ     3(3-0-6) 

 Information Analysis and Retrieval  
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-141 

 Prerequisite : 344-141  
 หลักการและเทคนิคเก่ียวกับการคIนคืนสารสนเทศ แบบจําลองการคIนคืนสารสนเทศ การ
วิเคราะห�เชิงเนื้อหาบนขIอความ รูปภาพ และวีดีโอ สําหรับการคIนคืนสารสนเทศ การประเมินผลการคIนคืน
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สารสนเทศ   
                Principles and techniques of information retrieval; information retrieval model; 
content-based analysis on text, image and video for information retrieval; evaluation in 
information retrieval 
 
344-241    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�และการแกIปkญหา   2(1-2-3) 

 Computer Programming and Problem Solving 
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-141, 345-241 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 344-141, 345-241 or with the consent of the program  
 ทักษะการแกIปkญหาทางคอมพิวเตอร�ดIวยการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร�ระดับสูง เช�น ภาษาซี 

ภาษาไพทอน แฟmมขIอมูลและการดําเนินการการเรียกใชI ขIอมูลแบบมีและไม�มีโครงสรIาง โครงสรIางขIอมูลแบบ
ซับซIอน การจัดสรรหน�วยความจําแบบสแตติกและแบบไดนามิก  ตัวแปรพอยน�เตอร� ตัวแปรชุดพอยน�เตอร� 
โปรแกรมย�อยและพารามิเตอร�  โปรแกรมแบบเวียนเกิด 
                  Problem solving skills with a high-level language such as C, Python; file and 
operations; structured and unstructured data type; complex data structures; static and 
dynamic memory allocation; pointer; array of pointer; subprograms and parameters; 
recursive program 
 
344-242   การโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองตIน      3(2-2-5) 

    Introduction to Object-Oriented Programming 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-141 

 Prerequisite : 344-141 
 แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและออบเจ็กต� การสืบทอด หลักการห�อหุIม การพIองรูป  
การพัฒนาโปรแกรม  การโปรแกรมส�วนติดต�อกับผูIใชIแบบกราฟWกส� และส�วนการทํางานตามเหตุการณ�ท่ีเกิด  
แนะนําภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุ  เช�น ภาษาจาวา 
 Object-oriented programming concept; class and object; inhentance; 
encapsulation; polymorphism; software development; graphics user interface and event-
driven programming;  introduction to an object-oriented programming language such as Java 
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344-243    เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเว็บ     3(2-2-5) 
 Web Programming Technique  
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-141 
 Prerequisite : 344-141 
 ความรูIเบ้ืองตIนเก่ียวกับเทคโนโลยีอินเทอร�เน็ต  การออกแบบและพัฒนาเว็บ  ภาษาสําหรับ
พัฒนาเว็บบนฝk�งไคลเอ็นท�และฝk�งเซิร�ฟเวอร�  ระบบงานบนเว็บและการจัดการฐานขIอมูล 
 Introduction to Internet technology;  web design and development;  client-side 
and server-side web programming language;  web application system and database 
management 
 
344-251 การออกแบบซอฟต�แวร�เชิงปฏิสัมพันธ�     2(1-2-3) 
 Software Interactive Design 
               รายวิชาบังคับก�อน : 344-141 
 Prerequisite : 344-141  
 บริบทสําหรับปฏิสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�และคอมพิวเตอร� เช�น อุปกรณ�สื่อสารเคลื่อนท่ี  อุปกรณ�
สําหรับผูIบริโภค  โปรแกรมประยุกต�ทางธุรกิจ  เว็บ  เกม  กระบวนการในการพัฒนาโดยถือผูIใชIเปMนศูนย�กลาง 
ขIอผิดพลาดท่ัวไปจากการออกแบบส�วนติดต�อผูIใชI  มาตรฐานในการออกแบบส�วนติดต�อผูIใชI  ประเด็นทาง
สังคมท่ีมีผลต�อการออกแบบและการใชI  หลักการพ้ืนฐานสําหรับส�วนติดต�อผูIใชIในแบบกราฟWกส�   การ
ออกแบบและสรIางส�วนติดต�อผูIใชIสําหรับระบบท่ัวไปและโปรแกรมประยุกต�บนเว็บ  การทํางานตามเหตุการณ�
ต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 Contexts for HCI (mobile devices, consumer devices, business applications, web, 
games); process for user-centered development; the most common interface design 
mistakes; user interface design standards; social issues influencing HCI design and use;  
principles of graphical user interfaces (GUIs); design and construct a user-interface for native 
systems and web applications; user interface events 
 
344-281  คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร�    3(3-0-6) 
 Mathematics for Computer Science  
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 ตรรกะ ตรรกพรีดิเคต ทฤษฎีเซต วิธีการพิสูจน� หลักการการนับ หลักการรังนกพิราบ พ้ืนฐาน
ของความน�าจะเปMน ความสัมพันธ�และฟkงก�ชัน การเติบโตของฟkงก�ชัน ฟkงก�ชันการจัดเรียง ความสัมพันธ�เวียน
เกิด  อันดับความสัมพันธ�และโครงสรIาง ทฤษฎีกราฟและตIนไมI การจําลองเชิงคํานวณ 
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 Logic, predicate logic, set theory, methods of proof; counting principle, 
pigeonhole; elements of probability; relations and functions; growth of functions; 
permutation functions; recurrence relations; order relations and structures; graph theory and 
tree; modeling computation 
 
344-282    การออกแบบกราฟWกส�และการประยุกต�ทัศนศิลป�ดIวยคอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 

    Graphic Design and Visual Arts Application with Computers 
    รายวิชาบังคับก�อน : - 

 Prerequisite : - 
 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการออกแบบกราฟWกและทัศนศิลป�  ส�วนประกอบมูลฐานของทัศนศิลป�  

หลักการออกแบบกราฟWก กระบวนการออกแบบกราฟWกและประยุกต�ทัศนศิลป�  ทฤษฎีสี  แนวคิดการ
ออกแบบเชิงสองและสามมิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร�สําหรับการออกแบบกราฟWก  ฝ�กภาคปฏิบัติการออกแบบ
กราฟWกและประยุกต�ทัศนศิลป�ในงานคอมพิวเตอร�  

Basic concepts of graphic design and visual arts; basic elements of visual arts;  
principles of graphic design; visual arts application and graphic design process;  color theory;  
two and three dimensional design concepts; computer program for graphic design;  practice 
for graphic design and apply visual arts in computer work 
 
344-311   การวิเคราะห�และออกแบบข้ันตอนวิธี     3(3-0-6) 
 Algorithm Analysis and Design 
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-211 
 Prerequisite : 344-211 
 การวิเคราะห�และการแกIปkญหาอย�างเปMนระบบดIวยคอมพิวเตอร�  เทคนิคการวิเคราะห�ความ
ซับซIอนของปkญหาและข้ันตอนวิธี  แบบใชIค�าดีท่ีสุด ค�าเฉลี่ย และค�าเลวท่ีสุด  จํานวนเนื้อท่ีความจําหลักท่ีใชI
และความง�ายและความเหมาะสมท่ีสุด  การแกIปkญหาโดยใชIข้ันตอนวิธีแบบมีโครงสรIางและแบบเวียนเกิด  
ข้ันตอนวิธีแบบแบ�งแยกและการพิชิต  ข้ันตอนวิธีแบบพลวัต  ข้ันตอนวิธีแบบละโมบ  ปkญหาแบบเอ็น-พีคอม
พลีต 
   Systematic analysis and problem solving with computers; problem complexity 
and algorithm analysis, best case, average case, and worst case;  memory usage and 
simplicity and suitability problem solving using structure and recursive algorithms; divide 
and conquer algorithms;  dynamic algorithms;  greedy algorithms;  NP-complete  problems 
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344-321   การสื่อสารขIอมูลและเครือข�าย      3(2-2-5) 
 Data Communication and Networking 
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-221 
 Prerequisite : 344-221 
 การสื่อสารขIอมูลและการส�งผ�านขIอมูลแบบต�าง ๆ  สื่อในการส�งผ�านขIอมูล  การเขIารหัสขIอมูล 
การควบคุมการรับส�งขIอมูลและการควบคุมขIอผิดพลาด  การควบคุมการไหลของขIอมูลและการผสมสัญญาณ  
การควบคุมการแออัดของขIอมูล  รูปแบบและระบบเครือข�ายทIองถ่ิน 

 Data  communication  and  data  transmission;  transmission  media;  data 
encoding;  data link and error control;  data flow control and multiplexing;  congestion 
control;  local area network (LAN) topology and systems 
 
344-322    ไมโครโพรเซสเซอร�และการเชื่อมต�อ     3(2-2-5) 

    Microprocessors and Interfacing 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-221 

 Prerequisite : 344-221 
 วิวัฒนาการความเปMนมาของไมโครโพรเซสเซอร� ระบบไมโครโพรเซสเซอร�ท่ัวไป การเชื่อมต�อ
ระบบ การจับเวลาและปkญหาขIอขัดขIอง การเชื่อมต�ออุปกรณ�ดิจิทัล การเชื่อมต�ออุปกรณ�อนาลอกและ       
การควบคุมทางอุตสาหกรรม 
 Microprocessor evolution; general microprocessor system;  system connections, 
timing, and troubleshooting;  digital interfacing;  analog interfacing and industrial control 

 
344-323 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 1     3(2-2-5) 
 Microcontroller Programming I 

 รายวิชาบังคับก�อน : 344-141 
 Prerequisite : 344-141 
 แนวคิดการเขียนโปรแกรมสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร� ภาษาซีสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร� 
วงจรอิเล็กทรอนิกส�เบ้ืองตIน ระบบพ้ืนฐานของ Ardunio การเขียนโปรแกรมควบคุมในรูปแบบดิจิทัล การ
เชื่อมต�อไมโครคอนโทรลเลอร�กับอุปกรณ�ภายนอก การสื่อสารของไมโครคอนโทรลเลอร� การควบคุมวันและ
เวลาของไมโครคอนโทรลเลอร�                                     
 Microcontroller programming concept; C programming language for 
microcontroller; basic electronic circuits; foundation of Ardunio; digital control programming; 
microcontroller interfacing with external devices; microcontroller communication; date and 
time controller for microcontroller 
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344-324 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 2     3(2-2-5) 
 Microcontroller Programming II 

 รายวิชาบังคับก�อน : 344-323 
 Prerequisite : 344-323 
 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร�ข้ันสูง การควบคุมโปรแกรมในรูปแบบอนาล็อก การเชื่อมต�อ
ไมโครคอนโทรลเลอร�กับอุปกรณ�ภายนอก  การสื่อสารของไมโครคอนโทรลเลอร� การควบคุมเวลาของ
ไมโครคอนโทรลเลอร� การเชื่อมระบบไมโครคอนโทรลเลอร�กับอุปกรณ�สื่อสารเคลื่อนท่ี 
 Advanced microcontroller programming; analog programming; microcontroller 
interfacing with external devices; microcontroller communication; time and date controller 
for microcontroller; microcontroller interfacing with mobile devices 
 
344-325    ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร�      3(2-2-5) 

    Computer Network Systems 
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-321  
 Prerequisite : 344-321 
 ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร�และอินเทอร�เน็ต  สถาปkตยกรรมเครือข�าย  โปรแกรมประยุกต�ทาง
เครือข�ายและโปรโตคอลท่ีใชI  เว็บและ HTTP การโอนยIายแฟmมขIอมูลและ FTP ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส�และ 
SMTP ระบบโดเมนเนม  โปรแกรมประยุกต�แบบเพียร�ทูเพียร�  โปรโตคอลชั้นทรานสปอร�ต UDP และ TCP  
โปรโตคอลชั้นเครือข�าย IP หมายเลข IP การรับส�งขIอมูลบนอินเทอร�เน็ต 
 Computer networks and the Internet; network system architectures; network 
applications and protocols : web and HTTP, file transfer and FTP, electronic mail and SMTP, 
domain name system, peer-to-peer applications program : transport layer protocols : UDP, 
TCP; network layer protocol : IP, Internet addressing, routing in the Internet 
 
344-326    เทคโนโลยีอินเทอร�เน็ตและการประยุกต�    3(2-2-5) 
 Internet Technology and Applications 
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-321 
 Prerequisite : 344-321 
 ระบบปฏิบัติการสําหรับเครือข�ายอินเทอร�เน็ต โปรแกรมอํานวยความสะดวกในการใชIงานระบบ 
การบริหารจัดการระบบ การจัดการเรื่องความปลอดภัย การติดต้ังบริการบนเครือข�ายอินเทอร�เน็ต การ
สํารองและการกูIคืนขIอมูล 
 Operating system for the Internet;  system utilities;  system administration;  
system security;  internet service installation;  data backup and recovery 
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344-331   การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ      3(2-2-5)  
                Information Systems Analysis and Design 
               รายวิชาบังคับก�อน : 344-211 
 Prerequisite : 344-211 
 หลักการพ้ืนฐานของการวิเคราะห�และออกแบบระบบ องค�กรและระบบสารสนเทศ แบบแผน
เบ้ืองตIนของการพัฒนาระบบ เช�น แนวทางน้ําตก แนวทางการร�างตIนแบบและแนวทางเชิงวัตถุ หลักการ
พ้ืนฐานของการจัดการโครงการ เครื่องมือท่ีใชIในการวิเคราะห�และออกแบบ เทคนิคในการรวบรวมและ
วิเคราะห�ความตIองการ การวิเคราะห�และจัดทําแบบจําลองกระบวนการ การจัดทําแบบจําลองขIอมูล 
พจนานุกรมขIอมูล การออกแบบระบบ การแนะนําความรูIเบ้ืองตIนในการวิเคราะห�และออกแบบเชิงวัตถุ 
กรณีศึกษา หรือ การจัดการเรียนรูIโดยใชIโครงงานเปMนฐาน 
 Principles of system analysis and design; organization and information system; 
primary system development paradigms such as waterfall, prototyping, and object-oriented 
approaches; principles of project management; analysis and design tools; requirements 
gathering and analysis techniques; process analysis and modeling; data modeling; data 
dictionary; system design; introduction to object-oriented analysis and design; case study or 
project-based learning 
 
344-341    ระบบปฏิบัติการ        3(2-2-5) 

    Operating Systems  
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-221 

 Prerequisite : 344-221 
แนวคิดและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ  องค�ประกอบของระบบคอมพิวเตอร�และ

ระบบปฏิบัติการ  กระบวนการและเธรด  การจัดตาร างเวลาหน�วยประมวลผลกลางและการสื่อสารกัน
ระหว�างกระบวนการ  การติดตาย  การจัดการหน�วยความจําหลัก  ความจําเสมือน  การจัดการระบบแฟmม  
การจัดการอุปกรณ�จัดเก็บขIอมูลสํารอง  การปmองกัน และการรักษาความปลอดภัย กรณีศึกษาของ
ระบบปฏิบัติการท่ีมีอยู�ในปkจจุบัน การจัดการแฟmมขIอมูลและหน�วยเก็บขIอมูล 

 Operating  system  concept  and  evolution;  computer  system  and  operating  
system components; process and thread; CPU scheduling and interprocess communication;  
deadlock;  memory management; virtual  memory;  file system management;  secondary 
storage  management;  protection and security;  case study of the current operating 
systems; storage and file management 
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344-342    การออกแบบและการโปรแกรมเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 
 Object-Oriented Design and Programming  

    รายวิชาบังคับก�อน : 344-242  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 344-242 or with the consent of the program 
 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อติดต�อผูIใชIแบบกราฟWก  การใชIงานคลาสต�าง ๆ ท่ี
สําคัญในภาษาเชิงวัตถุ การจัดการกับขIอผิดพลาดระดับขั้นสูง การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุใหIทํางานบน
อินเทอร�เน็ต การเขียนโปรแกรมติดต�อกับฐานขIอมูล แนะนําการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง เช�น ภาษาจาวา 

 Object-oriented design and programming for graphic user interface; essential 
classes in object-oriented programming; advanced error handling; applications on Internet; 
database programming; introduction to advanced programming language, such as java 
 
344-343    การโปรแกรมเชิงตรรกะ      3(3-0-6) 

    Logic Programming  
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-141 

 Prerequisite : 344-141  
 แนวคิดการโปรแกรมเชิงตรรกะ เพรดดิเคท การแทนท่ีและการเปรียบเทียบ ทฤษฎีเฮอร�แบรนด�  
การกระจายแบบ SLD  การนิเสธ  การจําลองแบบตายตัวและภาษาโพรล็อก 

 Logic programming concept;  predicate;  substitutions and unification;  Herbrand 
theorem; SLD-Resolution; negation information; fixed-point modeling and prolog language 
 
344-344    การแกIปkญหาดIวยการโปรแกรมเชิงทัศน�    3(2-2-5) 
    Problem Solving with Visual Programming 

    รายวิชาบังคับก�อน : 344-242 
 Prerequisite : 344-242 
 แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงทัศน�  การเขียนโปรแกรมโดยใชIสัญลักษณ�  การเขียนโปรแกรม 
เชิงทัศน� ไวยากรณ�ของภาษาในโปรแกรมเชิงทัศน�  คอนโทรลและคอมโพเนนต�พ้ืนฐาน  การวาดกราฟWกโดย
โปรแกรมเชิงทัศน�  การเชื่อมโยงฐานขIอมูลกับโปรแกรมเชิงทัศน�การแกIโจทย�ปkญหาโดยใชIโปรแกรมเชิงทัศน� 
 Visual programming concept; symbolic programming; visual programming; visual 
programming syntax; basic controls and components; graphics in visual programming; 
batabases interfacing using visual programming; problem solving with visual programming 
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344-345    การโปรแกรมอุปกรณ�สื่อสารเคลื่อนท่ีและการประยุกต�     3(2-2-5) 
    Mobile Devices Programming and Applications  

    รายวิชาบังคับก�อน : 344-242 
 Prerequisite : 344-242 
 แนวคิดการเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณ�สื่อสารเคลื่อนท่ี  ประเภทของอุปกรณ�สื่อสารเคลื่อนท่ี
การติดต้ังเครื่องมือสําหรับการพัฒนาส�วนต�อประสานกับผูIใชI การสื่อสารผ�านระบบอินเทอร�เน็ต การเขียน
โปรแกรมควบคุมระบบโทรศัพท� การเขียนภาพกราฟฟWก การจัดการเซ็นเซอร� การลงโปรแกรมในอุปกรณ�
สื่อสารจริง  
 Mobile programming concept; types of mobile phones; set up to for developed 
user interface; Internet communications; telephony programming; graphics programming; 
sensors management; install applications on device 
 
344-346    การโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร�      3(2-2-5) 

    Computer Game Programming  
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-141 

 Prerequisite : 344-141  
 การจัดกลุ�มประเภทของเกมคอมพิวเตอร�และตัวอย�าง แนวคิดเบ้ืองตIนเกี่ยวกับการเรียนรูIโดยใชIเกม
เปMนฐาน และเกมประเภทรุนแรง ความตระหนักทางจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร�ในการสรIางสรรค�
เกม องค�ประกอบของเกมคอมพิวเตอร� กระบวนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร� การวิเคราะห�และออกแบบเกม 
กระดานเล�าเรื่อง การออกแบบกราฟWก ภาพเคล่ือนไหวและเสียง เครื่องมือทางซอฟต�แวร�และภาษาสําหรับการ
โปรแกรมเกม กรณีศึกษา 

 Computer game classification and examples;  basic concepts of game-based 
learning and serious games;  awareness of ethics;  scientific basic concepts for computer 
game creation;  computer game components;  computer game development process;  
game analysis and design; story board; graphic, animation and sound design; software tools 
and languages for game programming; case study 
 
344-351    วิศวกรรมซอฟต�แวร�เบ้ืองตIน      3(2-2-5) 

    Introduction to Software Engineering 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-331 

 Prerequisite : 344-331  
  หลักการของวิศวกรรมซอฟต�แวร�  คุณลักษณะของผลิตภัณฑ�ซอฟต�แวร�และกระบวนการท่ีพึง
ประสงค� กระบวนการวิศวกรรมซอฟต�แวร�แบบต�าง ๆ และกรรมวิธี  เครื่องมือและสิ่งแวดลIอมสําหรับการ



75 

 

 

วิศวกรรมซอฟต�แวร�  การวิศวกรรมความตIองการ  การออกแบบซอฟต�แวร�  การโปรแกรม  การทดสอบและ
การบํารุงรักษาระบบ  ประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพซอฟต�แวร� 
 Principles of software engineering; software product attributes and software 
process characteristics;  type of software engineering processes and methodologies;  tools 
and environments for software engineering;  requirements engineering;  software design; 
programming; system testing and maintenance;  software assurance and management issues 
 
344-361  หลักการระบบฐานขIอมูล           3(2-2-5) 
                Principles of Database Systems 
               รายวิชาบังคับก�อน : 344-211 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 344-211 or with the consent of the course committees 
 ระบบแฟmมขIอมูล  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีฐานขIอมูล  สถาปkตยกรรมของระบบฐานขIอมูล 
แบบจําลองขIอมูล  ฐานขIอมูลเชิงสัมพันธ�  กระบวนการนอมอลไลซ�  พีชคณิตเชิงสัมพันธ�  แคลคูลัสเชิง
สัมพันธ�  ภาษาฐานขIอมูลเอสคิวแอล  การรักษาความปลอดภัยและความเปMนหนึ่งเดียวของฐานขIอมูล 
 File systems;  database technology  evolutions;  database  architecture;   data 
model;  relational database; normalization process;  relational algebra; relational calculus;  
SQL;  database security and integrity  
 
344-362    ระบบฐานขIอมูลข้ันสูง      3(2-2-5) 
 Advanced Database Systems  
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-361 
 Prerequisite : 344-361 
 สถาปkตยกรรมสามระดับของระบบฐานขIอมูล การปรับรูปแบบขIอมูลใหIเปMนแบบปกติ การเขียน
ฟkงก�ชันและโปรแกรมย�อยจัดเก็บไวIในฐานขIอมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงานฐานขIอมูลเชิงสัมพันธ�           
ทรานแซคชัน การควบคุมการทํางานพรIอมกัน ประเภทของความลIมเหลว การกูIคืนขIอมูล  
 The three levels of the database system architecture; normalization; stored 
procedure; relational database application design and development;  transactions;  
concurrency control;   failure classification;  data recovery 
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344-371    ปkญญาประดิษฐ� 1       3(3-0-6) 
 Artificial Intelligence I 
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-211 
 Prerequisite : 344-211 
 เปmาหมายและวิธีการทางปkญญาประดิษฐ�  กระบวนการเรียนรูI  การดําเนินงานเชิงตรรกะดIวย
ภาษาคอมพิวเตอร�  การแกIปkญหาและการแทนความรูIเชิงโครงสรIาง  นิวรอลเน็ตเวิร�กและการประยุกต�ใชIงาน
ดIานต�าง ๆ   
 Objectives and methods in artificial intelligence; cognitive processes;  
computational logic program;  problem solving and structured knowledge representation;  
neural network and its applications  
 
344-381    เทคนิคการจัดการ       3(3-0-6) 

    Management  Techniques 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-281 

 Prerequisite : 344-281 
 แนวคิดและเทคนิคของการจัดการ การวิเคราะห�ข�ายงานเพิร�ทและซีพีเอ็ม ทฤษฎีสินคIาคงคลัง  

กําหนดการเชิงเสIน ปkญหาการขนส�ง การวิเคราะห�การลงทุน การวิเคราะห�การตัดสินใจ ทฤษฎีคิว ตัวอย�าง
การประยุกต� เช�น ลอจิสติก การจัดการโครงการ 

Management concepts and techniques; PERT and CPM network analysis;  inventory 
theory;  linear programming;  transportation problems;  investment analysis;  decision 
analysis; queuing theory; application examples sush as logistics, project management 

 
344-382    การจําลอง        3(2-2-5) 

   Simulation 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-381 

 Prerequisite : 344-381 
แนวคิดและประเภทของการจําลอง  การจําลองแบบไม�ต�อเนื่องและแบบต�อเนื่อง   เทคนิคมอน-

ติคาร�โล  การจําลองโดยใชIคอมพิวเตอร�  วิธีการสอบทวน ตรวจสอบและประเมินความถูกตIองของการจําลอง  
ภาษาและโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชIในการจําลอง 

 Concepts and types of simulation;  discrete and continuous simulation; Monte 
Carlo technique; computer simulation and evaluation, verification, validation methods; 
simulation languages and packages 
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344-391 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
Projects in Computer Science I 
รายวิชาบังคับก�อน : - 
Prerequisite : - 
เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลIวไม�นIอยกว�า 90 หน�วยกิต และมีรายวิชาไม�นIอยกว�า 40   
หน�วยกิต อยู�ในกลุ�มวิชาบังคับและกลุ�มวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 
Condition : Enrollment at least 90 credits of study that are course of mandatory 
and optional in computer science at least 40 credits 
การทํางานกลุ�มหรือเด่ียวภายใตIคําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยทําการศึกษาปkญหาทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีเลือกไวIอย�างเปMนระบบ นําความรูIทางวิทยาการคอมพิวเตอร� รวมถึงการประยุกต�ใชI
แนวคิด และเทคนิคท่ีเคยเรียนมาเพ่ือวางแผนการทําโครงงานและการวิเคราะห�ระบบ ออกแบบและสรIางโปร
โตไทป�ของระบบโดยใชIเครื่องมือในการพัฒนา 

A  project-based individual or group study investigation under the supervision of 
faculty members;  systematically study of  computer science problems;  bring together with 
body of  computer science knowledge including apply concepts and techniques for project 
planning and system analysis; design and create system prototype by development tool 
 
344-392    สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
 Seminar in Computer Science 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 

เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลIวไม�นIอยกว�า 90 หน�วยกิต และมีรายวิชาไม�นIอยกว�า 40    
หน�วยกิต อยู�ในกลุ�มวิชาบังคับและกลุ�มวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 
Condition : Enrollment at least 90 credits of study that are course of mandatory 
and optional in computer science at least 40 credits 

 สัมมนาหัวขIอท่ีน�าสนใจในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
 Seminar in current interesting topic in computer science 
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344-411    วิทยาการเขIารหัสลับเบ้ืองตIน      3(3-0-6) 
 Introduction to Cryptography   

    รายวิชาบังคับก�อน : 344-211 และ 344-281 
 Prerequisite : 344-211 and 344-281 
 หลักการความปลอดภัยในคอมพิวเตอร�และความจําเปMน ภัยท่ีเกิดกับคอมพิวเตอร� ความหมาย
ของวิทยาการเขIารหัสลับ การประยุกต�ใชIวิทยาการเขIารหัสลับในปkจจุบัน ระบบรหัสลับ การวิเคราะห�การ
เขIารหัสลับและการโจมตีแบบตะลุย  วิทยาการเขIารหัสลับแบบด้ังเดิม  วิทยาการเขIารหัสลับแบบกุญแจ
สมมาตร เช�น มาตรฐานรหัสลับดีอีเอส  วิทยาการเขIารหัสลับแบบกุญแจไม�สมมาตร  เช�น มาตรฐานรหัสลับ
อาร�เอสเอ  ลายมือชื่อดิจิทัล  และฟkงก�ชันแฮช 
 Principles of security and  the need of security;  threats and attacks;  the 
meaning of cryptography; current applied cryptography; cryptosystem; cryptanalysis and 
brute-force attack; classic cryptography symmetric-key cryptography : data encryption 
standard (DES);  asymmetric-key cryptography : RSA;   digital signature and hash function 
 
344-421    สถาปkตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร�วิส    3(2-2-5) 

 Service-Oriented Architecture and Web Services  
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-241 และ 344-321 

 Prerequisite : 344-241 and 344-321 
 แนวคิดสถาปkตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร�วิส เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขIองกับเว็บเซอร�วิส การรวม
งานประยุกต� วงจรชีวิตของการพัฒนางานประยุกต�ตามหลักการเชิงบริการ การพัฒนาระบบงานประยุกต�ตาม
หลักของสถาปkตยกรรมเชิงบริการ การทดสอบงานประยุกต�ซ่ึงถูกพัฒนาตามหลักของสถาปkตยกรรมเชิง
บริการ 
 Service-oriented architecture (SOA) and web services concepts; related 
technologies of web services; application integration; service-oriented application 
development life cycle; application implementation based on SOA;  testing of SOA 
applications 
 
344-422    ความม่ันคงของระบบและเครือข�ายคอมพิวเตอร�    3(2-2-5) 

    Computer Systems and Network Security 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-325 

 Prerequisite : 344-325 
กฎหมาย จริยธรรม และประเด็นท่ีตIองคํานึงถึงเพ่ือความปลอดภัยของขIอมูลข�าวสาร ชนิดและ

แหล�งท่ีมาของภัยคุกคามของระบบคอมพิวเตอร�และเครือข�าย  การจัดการเรื่องความม่ันคง  การวิเคราะห�
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ความเสี่ยงและการวางแผนเพ่ือความม่ันคง  นโยบายความม่ันคง  เทคโนโลยีสําหรับความม่ันคง  ไฟร�วอลล� 
และวีพีเอ็น  การตรวจจับการบุกรุก  การควบคุมการเขIาถึง และเครื่องมืออ่ืน ๆ 
 Legal, ethical, and professional issues in information security; types and sources 
of computer system and network threats; security management: risk management and 
planning for security, security policy; security technology: firewalls and VPN, intrusion 
detection, access control and other security tools; 
 
344-423    วิศวกรรมโปรโตคอล       3(2-2-5)  

    Protocol Engineering 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-325 

 Prerequisite : 344-325 
วิธีการสรIางโปรโตคอลการสื่อสาร  การสรIางแม�แบบและการวิเคราะห�  โปรโตคอลสําหรับ     

การทวนสอบ  การตรวจสอบความถูกตIอง  สถาปkตยกรรมและเครื่องมือต�าง ๆ ท่ีใชIในการทดสอบโปรโตคอล 
การติดต้ังแบบอัตโนมัติ ขIอกําหนดเฉพาะอย�างเปMนทางการ วิธีการของการอธิบายรูปแบบทางการ การ
วิเคราะห�การเขIาถึงไดI วิธีการทวนสอบ คุณสมบัติของโปรโตคอล  เครื่องมือท่ีใชIในการทวนสอบ 

Communication protocol development methodology; communication modeling 
and analysis;  protocol verification; conformance testing;  architecture and computer-aided 
test tools; automatic implementation; formal specifications; formal description techniques; 
reachability  analysis;  verification methodology;  protocol properties;  verification  tools 

 
344-424    ระบบประมวลผลแบบกระจาย     3(3-0-6) 

    Distributed Computing Systems 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-341 

 Prerequisite : 344-341 
 องค�ประกอบและสถาปkตยกรรมของระบบการประมวลผลแบบกระจาย ระบบปฏิบัติการแบบ
กระจาย ระบบไคลเอนต� - เซิร�ฟเวอร�  เทคโนโลยีสนับสนุนการประมวลผลแบบกระจาย เช�น คอร�บาและอาร�
เอ็มไอ กรณีศึกษา 
 Distributed computing system architecture; distributed operating system; client - 
server system; distributed system technology : common object request broker architecture 
(CORBA);  remote method invocation (RMI);  case study 
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344-425    ปฏิบัติการการจัดการระบบและเครือข�าย    1(0-2-1) 
 System and Network Administration Laboratory 
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-325 และ 344-341 
 Prerequisite : 344-325 and 344-341 
 การติดต้ังระบบปฏิบัติการแบบต�าง ๆ โปรแกรมอํานวยความสะดวกการใชIงานระบบท่ีสําคัญ 
การบริหารจัดการงานระบบ  การจัดต้ังและการเชื่อมต�อเครือข�ายภายใน การสํารองและการกูIคืนขIอมูล การ
รักษาความปลอดภัยของระบบและเครือข�าย 
 Various operating systems installation; important system utilities; system 
administration tasks;  LAN setup;  data backup and recovery;  system and LAN security 
 
344-431    ระบบสนับสนุนการจัดการและตัดสินใจ     3(3-0-6) 

    Management and Decision Support Systems 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-361 และ 344-331 

 Prerequisite : 344-361 and 344-331 
 ระบบงานสารสนเทศและองค�การ การจัดการสารสนเทศและการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ� ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบต�าง ๆ ระบบสนับสนุนผูIบริหาร 
ประเด็นจรรยาบรรณและระเบียบสังคมของระบบงานสารสนเทศ 

Information system and organization;  information management and decision 
making;  strategic information systems;  management information systems (MIS);  decision 
support  systems  (DSS);  executive  support  systems  (ESS);  ethical  and  social  issues  in  
information system 
 
344-441    การสรIางตัวแปลภาษา      3(2-2-5) 

    Compiler Construction 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-211 

 Prerequisite : 344-211  
 ไวยากรณ�และภาษา  การแยกและวิเคราะห�ศัพท�  การวิเคราะห�แบบกระจายบนลงล�าง  การ

วิเคราะห�แบบกระจายล�างข้ึนบน วิธีการจัดการกับขIอผิดพลาด ตารางสัญลักษณ� รหัสระหว�างกลาง การ
วิเคราะห�ความหมายและการสรIางรหัสคําสั่ง 

Grammar and language;  lexical analysis;  top-down parsing;  bottom-up parsing;  
error handler;  symbol  table;  intermediate code;   meaning analysis and code generation 
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344-451     การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต�แวร�    3(2-2-5) 
 Software Project  and Quality Management   
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-351 
 Prerequisite : 344-351 
 แนวคิดของผลิตภัณฑ�ซอฟต�แวร�และกระบวนการ ทบทวนแบบจําลองของการพัฒนาซอฟต�แวร� 
บทบาทของการจัดการโครงการและผูIจัดการ  เครื่องมือสําหรับการจัดการโครงการ  การประมาณขนาดและ
ค�าใชIจ�ายของโครงการ  การเจรจาต�อรองและการจัดทําสัญญา  การกําหนดโครงการ  การวางแผนและ
กําหนดการ  การติดตามและควบคุม  การจัดการความเสี่ยง การจัดการทรัพยากร  การจัดการทีมงาน  การ
จัดการคุณภาพซอฟต�แวร�  การจัดรูปแบบซอฟต�แวร� 
 Concepts of software products and processes; review of software development 
model; role of project management and manager; tools for project management; size and 
cost estimation; negotiation and contract writing; project defining, planning, and scheduling; 
monitoring and controls; risk management; resource management; team management; 
software quality management; software configuration management 
 
344-452    การวัดและประเมินซอฟต�แวร�      3(3-0-6) 
 Software Measurement and Evaluation 
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-351 
 Prerequisite : 344-351 
 ความซับซIอนของซอฟต�แวร� แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด เมตริกซ�ซอฟต�แวร�และการประเมิน 
วิธีการและเทคนิคสําหรับการวัดและการประเมินซอฟต�แวร� เครื่องมือและมาตรฐาน การประยุกต�และการ
ฝ�กฝน 
 Software complexity; fundamentals of measurement, software metrics and 
evaluation;  methods and techniques for software evaluation;  tools and standards;  
applications and practices 
 
344-453    เทคนิคการทดสอบซอฟต�แวร�      3(2-2-5) 

Software Testing Techniques  
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-351 

 Prerequisite : 344-351 
 หลักการพ้ืนฐานของการทดสอบซอฟต�แวร� ระดับและกระบวนการทดสอบซอฟต�แวร� มาตรฐาน
สําหรับการทดสอบซอฟต�แวร� เทคนิคการทดสอบเชิงฟkงก�ชัน เทคนิคการทดสอบเชิงโครงสรIาง เครื่องมือ
อัตโนมัติสําหรับการทดสอบซอฟต�แวร� การจัดทํารายงานและเอกสารการทดสอบ 
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 Basic principles of  software testing;  software testing levels and process;   
standards for software testing; function-oriented testing techniques; structure-oriented 
testing techniques; automated tools for software testing; testing report and documentation 

 
344-454    วิศวกรรมความตIองการ      3(2-2-5) 

Requirements Engineering 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-351 

 Prerequisite : 344-351 
 กระบวนการวิศวกรรมความตIองการหลักการ การทําความเขIาใจในขอบเขตและเก็บรวบรวม
ความตIองการ การจัดทําแบบจํา การประเมินความตIองการ การจัดทําขIอกําหนดความตIองการและเอกสาร
การประกันคุณภาพของความตIองการ วิวัฒนาการของความตIองการและการจัดการความเปลี่ยนแปลง 
แนะนําความตIองการท่ีเขียนอยู�ในรูปแบบทางการ 
 Requirements engineering process; domain understanding and requirements 
elicitation; system modeling; requirements evaluation; requirements specification and 
documentation; requirements quality assurance; requirements evolution and change 
management; introduction to formal requirements 
 
344-455    วิศวกรรมซอฟต�แวร�เชิงวัตถุ      3(2-2-5) 

 Object-oriented Software Engineering     
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-351 

 Prerequisite : 344-351 
 แนะนําวิศวกรรมซอฟต�แวร�เบ้ืองตIน ทบทวนแนวคิดเชิงวัตถุ การจัดทําแบบจําลองระบบดIวย
ยูเอ็มแอล การวิเคราะห�และออกแบบเชิงวัตถุจากความตIองการของระบบ การแปลแบบจําลองสู�รหัส
โปรแกรม เทคนิคการทดสอบซอฟต�แวร�และการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางเชิงวัตถุ 
 Introduction to software engineering; review of object-oriented concepts; system 
modeling with UML; object-oriented analysis and design from system requirements; 
mapping models to code; testing technique and configuration management for object-
oriented paradiagrams 
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344-461    คลังขIอมูลและการทําเหมืองขIอมูล     3(3-0-6)
 Data Warehouse and Data Mining  

    รายวิชาบังคับก�อน : 344-361 
 Prerequisite : 344-361  
 การออกแบบคลังขIอมูล การใชIเครื่องมือในการวิเคราะห�ขIอมูลเพ่ือการตัดสินใจ เทคนิคและ
กระบวนการต�าง ๆ ท่ีใชIในการสืบเสาะขIอมูล การสกัดกฎและการแทนความรูI 
 Design of data warehouses; use analysis tools to support decision making;  
techniques and processes in data mining;  rule extraction and knowledge representations 
 
344-462   ปฏิบัติการการจัดการระบบฐานขIอมูล     1(0-2-1) 

    Database Systems Administration Laboratory 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-363 

 Prerequisite : 344-363 
 การสรIางและการจัดการฐานขIอมูล การจัดการกับวัตถุต�าง ๆ ในฐานขIอมูล การส�งออกและ

นําเขIาขIอมูลในระบบฐานขIอมูลเดียวกันและต�างระบบกัน การสํารองและเรียกคืนขIอมูล  
 Creating and configuring database;  database object management;  export and 
import data in the same DBMS and in different DBMS;  backup and recovery;   
 
344-463   วิทยาการขIอมูล 3(3-0-6) 

    Data Science 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-311 

 Prerequisite : 344-311 
 ความรูIเบ้ืองตIนเก่ียวกับวิทยาการขIอมูล การเตรียมขIอมูล การวิเคราะห�ขIอมูลดIวยการเรียนรูIของ

เครื่องคอมพิวเตอร� การใชIภาพในการอธิบายขIอมูล การทํางานกับขIอมูลขนาดใหญ� 
Introduction to data science; data wrangling; data analysis with machine learning; 

data visualization; Working with Big Data 
 
344-471    ปkญญาประดิษฐ� 2 3(3-0-6) 
 Artificial Intelligence II  
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-371 
 Prerequisite : 344-371 
 ระบบผูIชํานาญการ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาพบนคอมพิวเตอร� หุ�นยนต� 
 Expert systems;  natural language processing;  computer vision;  Robotics 
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344-472    หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ     3(3-0-6) 
 Principle of Natural Language Processing 

    รายวิชาบังคับก�อน : 344-371 
 Prerequisite : 344-371 
 การแปลงไวยากรณ� ไวยากรณ�ไม�พ่ึงบริบท กราฟวิเคราะห�กระจาย การสรIางพจนานุกรม 
เครือข�ายการเปลี่ยนสถานะแบบเรียกตัวเอง ความเขIาใจภาษาปkจฉิมลิขิต  สื่อกลางภาษาธรรมชาติ  การ
จดจําและสังเคราะห�เสียงพูด งานประยุกต�ดIานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
 Generative grammars;  context free grammar;  And-Or parsing graph;  dictionary 
construction;  recursive transition network;  language understanding postscript;  natural 
language interface;  speech recognition and synthesis; application of natural language 
processing 
 
344-473    หลักการโครงข�ายประสาทเทียม     3(3-0-6) 

 Principle of Artificial Neural Networks  
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-371 

 Prerequisite : 344-371 
 เครือข�ายประสาทชีวภาพ  สมองส�วนกลางและระบบมอดูเลชัน  การจดจํารูปแบบ การแจกแจง
รูปแบบ แบบจําลองเครือข�ายประสาท  เครือข�ายประสาทเทียม  การเรียนรูIแบบไม�ใหIคําแนะนํา  เครือข�าย
จับคู�และจัดการดIวยตัวเอง  การเรียนรูIแบบใหIคําแนะนํา เครือข�ายประสาทแบบเคลื่อนท่ียIอนกลับ เครือข�าย
ประสาทแบบแข�งขัน การประยุกต� ใชIข้ันตอนวิธีเครือข�ายประสาท  และแบบจําลองการเรียนรูI 
 Biological neural networks;  brain central and modulation systems;  pattern 
recognition;  pattern classification;  neural network modeling;  artificial neural network;  
unsupervised learning;  matching and self-organized networks;  supervised learning;  back 
propagation neural network;  neural networks based on competition;  applications of  
neural networks algorithms and learning models 
 
344-474  การรูIจํารูปแบบ       3(3-0-6)  
 Pattern Recognition 
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-371 
 Prerequisite : 344-371  
 การแทนขIอมูลภาพ การหาขIอมูลลักษณะท่ีสําคัญ การตัดสินใจแบบตIนไมI การคIนหาสมมุติฐาน
ท่ีดีท่ีสุด ณ ปkจจุบัน การโปรแกรมตรรกเชิงอนุมาน วิธีการรูIจําภาพโดยใชIการตัดสินใจทางสถิติ  การตัดสินใจ
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แบบเบย�ท่ีมีความผิดพลาดนIอยท่ีสุด การแบ�งแยกขIอมูลภาพ การจัดกลุ�มขIอมูล การจําขIอมูลภาพแบบการ
วิเคราะห� โครงสรIางและแบบผสม เทคนิคการเรียนรูIของคอมพิวเตอร�   

Data and pattern representation; features extraction; decision trees; current-best-
hypothesis search; inductive logic programming; statistical decision methods; Bayes optimal 
decisions; segmentation; data clustering; formal linguistic methods; structural and hybrid 
methods; learning techniques 
 
344-481    ทฤษฎีการคํานวณ       3(3-0-6) 

    Theory of Computation 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-281 

 Prerequisite : 344-281 
ทฤษฎีการคํานวณ พ้ืนฐาน แบบจําลองของการคํานวณ ออโตมาตาสถานะจํากัด และ ออโต

มาตาแบบกดลง นิพจน�ปรกติ แคลคูลัสภาคแสดง ทฤษฎีภาษารูปนัย การสรIางไวยากรณ� ตัวรูIจํา 
ความสัมพันธ�ระหว�างเครื่องและไวยากรณ� ภาวะคํานวณไดI ฟkงก�ชันเวียนเกิด เครื่องทัวริง 

Theory of computation: basics; model of computation: finite state automata and 
pushdown automata; regular expressions; predicate calculus; formal language theory: 
grammatical construction, recognizers, relationships between machines and grammars; 
computability; recursive functions; Turing machines 
 
344-482    คอมพิวเตอร�กราฟWกส�เบ้ืองตIน      3(3-0-6) 

    Introduction to Computer Graphics 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-211 

 Prerequisite : 344-211  
 องค�ประกอบและการปฏิสัมพันธ�ของระบบคอมพิวเตอร�กราฟWกส�  อุปกรณ�รับขIอมูลและแสดงผล

กราฟWกส� ภาษาและเทคนิคการโปรแกรม  การแปลงเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ  การขริบ  ตัวแบบความ
สว�าง การตามรอยรังสี การเอาส�วนของเสIนและพ้ืนผิวท่ีซ�อนเรIนออก 

 Computer graphics systems : components and interaction;  graphical input and 
display devices;  language and programming techniques;  two and three dimensional 
geometric transformations; clipping; illumination model; ray tracing; hidden lines and 
surfaces removal 
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344-483  การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล      3(2-2-5)  
 Digital Image Processing  

 รายวิชาบังคับก�อน : 322-203 
 Prerequisite : 322-203 
               การประมวลผลภาพเชิงตัวเลขและคุณสมบัติของภาพเชิงตัวเลข การไดIมาซ่ึงสัญญาณภาพ การ
สุ�มและควอนไตซ�สัญญาณภาพ การแปลงสัญญาณภาพ การประมวลผลภาพเบ้ืองตIน การแบ�งแยกวัตถุใน
ภาพ (โดยวิธีการหาค�าเทรสโฮลด� การหาขอบ และการแบ�งตามพ้ืนท่ี) การแทนรูปร�างของวัตถุในภาพ และ
การรูIจักวัตถุ  
 Digital image processing and its properties; image acquisition, image sampling and 
quantization; image transforms; image preprocessing; segmentation (thresholding, edge- and 
region-based segmentation); shape representation; object recognition 
 
344-484  การประมวลผลสัญญาณเชิงตัวเลขเบ้ืองตIน    3(3-0-6) 
 Introduction to Digital Signal Processing 
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-281 
 Prerequisite : 344-281  
 แบบจําลองทางคณิตศาสตร�ของสัญญาณและระบบ  สัญญาณแบบต�อเนื่องและแบบเต็มหน�วย 
ท่ีแทนสัญญาณเสียง ภาพ วีดิโอ การสื่อสารและการควบคุม แบบจําลองในโดเมนความถ่ีและผลตอบสนอง
ของความถ่ี ทฤษฎีการสุ�มสัญญาณและการควอนไตซ� ปฏิบัติการการจําลองรูปแบบการประมวลผลสัญญาณ
เชิงตัวเลข 
 Mathematical modeling of signals and systems; continuous and discrete signals, 
with applications to audio, images, video, communications, and control;  frequency domain 
modeling and frequency response; sampling of continuous-time signals; a simulation-based 
laboratory 
 
344-491 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 

Projects in Computer Science II 
รายวิชาบังคับก�อน : 344-391 
Prerequisite : 344-391 
การทํางานกลุ�มหรือเด่ียวภายใตIคําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยทําการศึกษาปkญหาทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีเลือกไวIอย�างเปMนระบบ นําความรูIทางวิทยาการคอมพิวเตอร� รวมถึงการประยุกต�ใชI
แนวคิด และเทคนิคท่ีเคยเรียนมาเพ่ือวิเคราะห� ออกแบบและวางแผนการทําโครงงาน พัฒนาโปรแกรมใหI
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สมบูรณ� ทดสอบและจัดทําเอกสารประกอบการพัฒนาโปรแกรม และคู�มือประกอบการใชIงาน รายงานผล
การศึกษา 

A  project-based individual or group study investigation under the supervision of 
faculty members;  systematically study of  computer science problem;  bring together with 
body of  computer science knowledge including apply concepts and technique for 
analyzing; design and planning the project;  complete implementation of the project;  
install program testing and write program documentation and user manual; study report 
 
344-492    จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม     1(1-0-2) 
 Social and Professional Ethics 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 บริบททางสังคมของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�  ประเด็นทางสังคมเครือข�าย ประเด็นทางสังคมและ
จริยธรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร� ลิขสิทธิ์และทรัพย�สินทางปkญญา การปกปmองขIอมูลและความเปMนส�วนตัว 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร�และกฎหมายท่ีเก่ียวขIอง กรณีศึกษาเก่ียวกับกฎหมายและจริยธรรม 
 Social contexts for computer technology; social network issues; social and 
ethical issues in computer science; copyright and intellectual property; data protection and 
privacy; cybercrime and law; case studies of laws and ethics 
 
344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร� 1(0-2-1) 

    Review and Test for Computer Sciencetists 
    รายวิชาบังคับก�อน : 344-491 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 344-491 or with the consent of the program committee 

การประมวลทบทวนความรูIท่ีไดIเรียนมาในกลุ�มวิชาหลัก (รายวิชาบังคับ) ท่ีสอดคลIองกับองค�
ความรูIทางวิทยาการคอมพิวเตอร� ทดสอบความรูIและทักษะทางวิชาชีพสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร� 

Review knowledge in core areas (compulsory courses) corresponding to 
computer science body of knowledge; professional test of knowledge and skills for 
computer scientists 

หมายเหตุ รายวิชา 344-493 จะจัดสอบในช�วงสัปดาห�การสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 2 พรIอม
กันท้ังนักศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษาและนักศึกษาท่ีไม�ใช�สหกิจศึกษา การจัดการเรียนการสอนเพ่ือประมวล
ทบทวนความรูIในกลุ�มวิชาหลัก (รายวิชาบังคับ) โดยคณาจารย�และการมอบหมายงานใหIนักศึกษาเรียนรูIและ
ฝ�กทักษะดIวยตนเองท้ังก�อน-ระหว�าง-หลังสหกิจศึกษาซ่ึงจะมีการจัดเวลาและวิธีการท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาท่ี
เลือกเรียนท้ัง 2 แผนการศึกษา 
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344-494    การฝ�กงานทางคอมพิวเตอร�      2(0-6-0) 
    Job Training in Computer 
    รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลIวไม�นIอยกว�า 6 ภาคการศึกษา 

 Condition : At least 6 semesters of study 
 ใหIนักศึกษาไดIใชIความรูIท่ีไดIเรียนมาไปทดลองปฏิบัติงานจริง  ในหน�วยงานราชการหรือเอกชน

เปMนเวลา  2 เดือน ช�วงภาคฤดูรIอน 
 Allow computer science  students to have work experiences in public or private 
organization for two months during summer period 
 
344-495   สหกิจศึกษา        6(0-18-0) 

    Cooperative Education 
    รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลIวไม�นIอยกว�า 6 ภาคการศึกษา หรือไม�นIอยกว�า 120 หน�วยกิต 

และเตรียมความพรIอมสําหรับสหกิจศึกษาไม�นIอยกว�า 30 ชั่วโมง 
 Condition : Enrollment at least 6 semesters or 120 credits and preparation 
course for cooperative education at least 30 hours 
 ปฏิบัติงานจริงในหน�วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการทํางานจริงท่ีเก่ียวขIองกับ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� พัฒนาทักษะดIานอาชีพจากการบูรณาการความรูI ในหIองเรียนกับ
ประสบการณ�ทํางาน อาจารย�ท่ีปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการทํางาน นําเสนองานและ
รายงานฉบับสมบูรณ� 
 Actual practice in public, private or enterprise organization; studying the real 
working system relative to computer science; developing occupational skills by integrating 
classroom knowledge with working experience; work evaluation by academic advisor and 
officer of the organization; presentation of work and complete report 
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344-496    หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1    3(3-0-6) 
    Special Topics in Computer Science I 
    รายวิชาบังคับก�อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : Consent of the program committee 

หัวขIอใหม�ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีน�าสนใจและยังไม�มีในหลักสูตรคําอธิบายรายวิชา
เปMนไปตามท่ีภาควิชาฯ กําหนด 
 Current interesting topics in computer science not yet include in the curriculum; 
course description and course syllabus are specified by the department 
 
344-497    หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2    3(2-2-5) 

    Special Topics in Computer Science II 
    รายวิชาบังคับก�อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 Prerequisite : Consent of the program committee 
หัวขIอใหม�ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีน�าสนใจและยังไม�มีในหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา

เปMนไปตามท่ีภาควิชา กําหนด 
Current interesting topics in computer science not yet included in the 

curriculum;  course description and course syllabus are specified by the department 
 

344-498    หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 3    2(2-0-4) 
    Special Topics in Computer Science III 
 รายวิชาบังคับก�อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : Consent of the program committee 

หัวขIอใหม�ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีน�าสนใจและยังไม�มีในหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา
เปMนไปตามท่ีภาควิชาฯ กําหนด 

Current interesting topics in computer science not yet included in the 
curriculum;  course description and course syllabus are specified by the department 
 
344-499    หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 4    2(1-2-3) 

    Special Topics in Computer Science IV 
    รายวิชาบังคับก�อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : Consent of the program committee 

หัวขIอใหม�ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีน�าสนใจและยังไม�มีในหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา
เปMนไปตามท่ีภาควิชาฯ กําหนด 
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Current interesting topics in computer science not yet included in the 
curriculum;  course description and course syllabus are specified by the department 
 
345-101    คอมพิวเตอร�และการประยุกต�      3(2-2-5) 
 Computers and Applications 

   รายวิชาบังคับก�อน  : -     
 Prerequisite : - 
 ความเปMนมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�  ประเภทของระบบคอมพิวเตอร� องค�ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร�และหลักการทํางานท่ัวไป อุปกรณ�และสื่อบันทึกขIอมูล การแทนขIอมูล ระบบสารสนเทศ 
การติดต�อสื่อสารและระบบเครือข�าย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใชIงานคอมพิวเตอร� 
ไมโครคอมพิวเตอร�กับการใชIงานในปkจจุบัน ศึกษาการใชIโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประยุกต�ใชIงานท่ีเก่ียวขIอง
กับสาขาวิชาของนักศึกษา     
          Historical development of computer technology; computer system types; 
computer organization and functions; secondary storage devices and media; data 
representation; information systems; communications and networks; computer security and 
ethics; current microcomputer usages; studies of application development programs that 
are relevant to students major 
 
345-102    คอมพิวเตอร�และการโปรแกรม     3(2-2-5) 
 Computer and  Programming 

 รายวิชาบังคับก�อน  : -     
 Prerequisite : - 
 ความรูIเบ้ืองตIนเก่ียวกับคอมพิวเตอร� อุปกรณ�และสื่อบันทึกขIอมูล ซอฟต�แวร�คอมพิวเตอร� 
ระบบปฏิบัติการ อินเทอร�เน็ต โครงสรIางและลักษณะของภาษาการโปรแกรม  การประกาศและการกําหนด 
ค�าตัวแปร นิพจน� โครงสรIางการควบคุม ตัวอย�างงานประยุกต�ดIวยภาษาคอมพิวเตอร�ท่ีเลือกใชI 
 Introduction to computer; computer hardware; computer software; operating 
system; Internet; structure and features of programming language;  declarations and 
assignments; expressions; control structure; examples of application software with selected 
computer language 
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345-241    หลักการโปรแกรม       3(2-2-5) 
 Principles of  Programming    
 รายวิชาบังคับก�อน : 345-101 หรือ 345-102 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
 Prerequisite : 345-101 or 345-102 or with the consent of the program committee 
 พ้ืนฐานการโปรแกรม  แนวคิดเรื่องชนิดของขIอมูล  ชนิดขIอมูลแบบมีและไม�มีโครงสรIาง  นิพจน�  
ขIอความสั่งในการโปรแกรม  เช�น การกําหนดค�า  การดําเนินงานแบบมีเง่ือนไข  การดําเนินงานแบบลูป 
โปรแกรมย�อยและพารามิเตอร� การโปรแกรมเชิงโครงสรIางเปMนบล็อก โปรแกรมแบบเวียนเกิด  แถวลําดับ
แบบหนึ่งมิติและสองมิติ  สายอักขระ แฟmมขIอมูลและตัวชี้  การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม  แนะนําการ
ใชIภาษาคอมพิวเตอร�ระดับสูง เช�น ภาษาซี 
 Introduction to programming;  data type concept;  primitive and structured and 
unstructured data type;  expressions;  statements and control structures : value assign, 
critirial operation, loop operation; subprograms and parameters;  block-structured 
programming;  recursive program;  one-dimensional and two-dimensional array;  string; file 
and pointer;  program documentation;  introduction of a high-level structured programming 
language, such as C 
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(2)  คําอธิบายรายวิชาท่ีเปFดสอนโดยภาควิชาอ่ืนหรือคณะอ่ืน 

001-101    อาเซียนศึกษา       3(2-2-5)
 ASEAN Studies 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
  ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณ�ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก การปรับและ
เตรียมตัวเพ่ือเขIาสู�ประชาคมอาเซียน 
 History and development of ASEAN; diversity and identity of member countries; 
ASEAN charters, three pillars of ASEAN community; ASEAN in global context; adaptation and 
preparation towards the joining of ASEAN 
 
001-131   สุขภาวะกายและจิต          3(2-2-5) 
                Healthy Body and Mind   
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 สุขภาวะแบบองค�รวม  การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรIางเสริมวุฒิภาวะ
ทางอารมณ�และสุนทรียารมณ� 

Holistic health; physical and mental health care; development of personality, 
emotional quotient and aesthetics 
 
315-101   กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1       1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองค�ความรูI เนIนประโยชน�สังคมและประโยชน�เพ่ือนมนุษย�เปMนกิจ 
 ท่ีหนึ่ง ปลูกฝkงคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ การทํางานเปMนทีม ท้ังในสาขาวิชาและหรือระหว�าง
สาขาวิชา ภายใตIคําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา  
 Activities integrating body of  knowledge emphasizing those activities for the 
benefits of society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; 
teamworking within and/or across disciplines  under the supervision of advisors 
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315-103   ความรูIท่ัวไปทางดIานทรัพย�สินทางปkญญา    3(3-0-6) 
 Introduction to Intellectual Property 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 

      ความหมาย ความสําคัญ และประวัติความเปMนมาของทรัพย�สินทางปkญญา ประเภทของ
ทรัพย�สินทางปkญญา หน�วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับทรัพย�สินทางปkญญาในประเทศและต�างประเทศ การ
สืบคIน การร�างสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการคIา ความลับทางการคIา สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร� พันธุ�พืช 
กระบวนการสรIางสรรค� คุIมครอง และใชIประโยชน�ทรัพย�สินทางปkญญา บทบาทของทรัพย�สินทางปkญญาต�อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม และการนําเสนอโครงการ 

 Definition, importance and history of intellectual property; type of intellectual 
property; organizations responsible for intellectual property in the country and overseas; 
patent searching, drafting and filing; copyright; trademark; trade secret; geographical 
indication; plant varieties; creation, protection and utilization of intellectual property; role 
for intellectual property in economics, socio and industrial developments; mini project  
 
322-101  แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 
 Calculus I 
 รายวิชาบังคับก�อน : -  
 Prerequisite : - 
 ฟkงก�ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงข้ัว ลิมิตและความต�อเนื่อง อนุพันธ�และการประยุกต� ปริพันธ�
และการประยุกต�  
 Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives 
and applications; integrals and applications 
  
322-102  แคลคูลัส 2        3(3-0-6) 
 Calculus II 
 รายวิชาบังคับก�อน : 322-101 
 Prerequisite : 322-101 
  อนุกรมอนันต� ฟkงก�ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต�อเนื่องของฟkงก�ชันหลายตัวแปร อนุพันธ�
ย�อยและการประยุกต� สมการเชิงอนุพันธ�สามัญอันดับท่ีหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ�สามัญเชิงเสIนอันดับท่ีสองท่ีมี
สัมประสิทธิ์เปMนค�าคงตัว ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต�  

Infinite series; functions of several variables; limits and continuity of several 
variables; partial derivatives and applications; ordinary differential equations of first order; 
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linear ordinary differential equations of second order with constant coefficients; Laplace 
transforms and applications 
 
322-203   คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 3      3(3-0-6) 
 Basic Mathematic 3 
 รายวิชาบังคับก�อน : 322-102 
 Prerequisite : 322-102 
 ปริภูมิยุคลิด ฟkงก�ชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธ�ของฟkงก�ชันหลายตัวแปร อนุพันธ�ระบุทิศทาง 
การประยุกต�ของอนุพันธ�ของฟkงก�ชันหลายตัวแปร ปริพันธ�หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ�ในระบบ
ต�าง ๆ ปริพันธ�ตามเสIน ปริพันธ�ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ� 
 Euclidean spaces; functions of several variables, differentiation of functions of 
several variables; directional derivatives; applications of derivatives fo functions of several 
variables; multiple integrals; coordinate systems and integration in various systems; line 
integrals; surface integrals; integral theorems 
 
322-232   พีชคณิตเชิงเสIน       3(3-0-6) 
 Linear Algebra 
 รายวิชาบังคับก�อน : 322-211 หรือ 322-213 หรือ 322-203 หรือโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 322-211 or 322-213 or 322-203 with the consent of the course 

committee 
 เมทริกซ�และตัวกําหนด ระบบสมการเชิงเสIนและการดําเนินการข้ันมูลฐาน ปริภูมิ เวกเตอร� การ
แปลงเชิงเสIน ปริภูมิผลคูณภายใน ค�าเจาะจงและเวกเตอร�เจาะจง การประยุกต� 
 Matrics and determinants;  systems of linear equations and elementary 
operations;  vector spaces;  linear transformations;  inner product spaces; eigenvalues and 
eigenvectors;  applications 
 
324-101   เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
              General Chemistry I 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 บทนํา ปริมาณสัมพันธ� โครงสรIางอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็ง อสัณ
ฐาน  แก�ส  อุณหพลศาสตร�  สารละลายและสมบัติของสารละลาย  ของเหลวและคอลลอยด�   
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    Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical 
bonding; solids and amorphous solids; gases; thermodynamics; solutions and their 
properties;  liquids and colloids 
 
325-101   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 
   General Chemistry Laboratory I 
 รายวิชาบังคับก�อน : 324-101 หรือเรียนควบคู�กัน 
 Prerequisite : 324-101 or concurrent 
 เลขนัยสําคัญและการเลือกใชIเครื่องแกIว การวิเคราะห�สารโดยวิธีโครมาโทกราฟH-กระดาษ การ
วิเคราะห�แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพก่ึงจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก  การ
ลดลงของจุดเยือกแข็ง เทอร�โมเคมี   
 Significant figures and glassware selections; identification of compounds by paper 
chromatography; semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal structures of 
metals and ionic compounds; freezing point depression; thermochemistry 
 
330-101   หลักชีววิทยา  1                              3(3-0-6) 
              Principles of Biology I   
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 

ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวม องค�ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต  การหายใจระดับเซลล�
และการสังเคราะห�ดIวยแสง  โครงสรIางและหนIาท่ีของเซลล�  การแบ�งเซลล� การถ�ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม  วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา  พฤติกรรมของสัตว� 
  A study of general concepts of biology; chemical basis of life; cellular 
respiration and photosynthesis; structures and functions of cells; cell reproduction; pattern 
of inheritance; evolution; ecology; animal behavior 
 
331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1      1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I 
                รายวิชาบังคับก�อน : 330-101 หรือเรียนควบคู�กัน 
 Prerequisite :  330-101 or concurrent 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับกลIองจุลทรรศน�  พลังงานกับชีวิต โครงสรIางและชีววิทยาของเซลล�  การ
แบ�งเซลล� พันธุศาสตร� ระบบนิเวศของแหล�งน้ําจืด พฤติกรรมของสัตว� 
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           A practical course on use and maintenance of microscopes; energy and life; 
structures and biological aspect of cells; cell division; genetics; freshwater ecology; animal 
behaviour 
 
332-101   ฟWสิกส�พ้ืนฐาน  1       3(3-0-6) 
 Fundamental Physics I 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 

ปริมาณทางฟWสิกส�และหน�วย  เวกเตอร�  แรงและการเคลื่อนท่ี งาน พลังงานและโมเมนตัม  
ระบบอนุภาค  การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง   การเคลื่อนท่ีแบบแบบมีคาบ  การเคลื่อนท่ีแบบต�าง ๆ ของ
คลื่น อันตรกิริยาโนIมถ�วง   กลศาสตร�ของไหล  ความรIอนและอุณหพลศาสตร�  
 Physical quantities and units; vectors; forces and motions; work, energy, and 
momentum; system of particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion;  wave motions;  
gravitational interaction;   fluid mechanics;  heat and thermodynamics 
  
332-111   ปฏิบัติการฟWสิกส�พ้ืนฐาน  1      3(3-0-6) 
 Fundamental Physics  Laboratory I 

   รายวิชาบังคับก�อน : 332-101 หรือเรียนควบคู�กัน 
 Prerequisite : 332-101 or concurrent 

   การใชIเวอร�เนียคาลิปเปอร�และไมโครมิเตอร� การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการเชิงเสIน 
การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจกไทล� สมดุลแรง การชน สปริงและการสั่น โมเมนต�ความ
เฉ่ือย สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็ง   
 Vernier  caliper and micrometer; measurement and errors; graph and linear 
equation; circular motion; projectile motion; force equilibrium; collision; spring and 
oscillation;  moment of inertia; static equilibrium of  rigid bodies 
 
336-211  เภสัชวิทยาท่ัวไป        2(2-0-4)  
 General Pharmacology 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 หลักการท่ัวไปทางเภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม  ผลอันไม�พึงประสงค�จากยา ยาท่ีมีผลต�อระบบ
ประสาทส�วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบต�อมไรIท�อ ยาตIานจุลชีพแลปรสิต 
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ยารักษาโรคอIวน ยาคุมกําเนิด วัคซีน ปฏิกิริยาต�อกันระหว�างยา พืชสมุนไพร พิษวิทยา และการรักษาผูIปnวยท่ี
ไดIรับสารพิษ 
 General principles of pharmacology, drug dosage forms, adverse drug reaction of 
drugs affecting central nervous system, cardiovascular system, gastrointestinal system, 
endocrine system, antimicrobial and antiparasitic drugs, contraceptives, vaccines; drug 
interactions; medicinal plants; toxicology and management of poisoning 
 
336-212   ยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพในชีวิตประจําวัน    2(2-0-4) 
 Drugs and Health Products in Daily Life 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความหมายของยา   หลักการใชIยา  รูปแบบยาเตรียม  วิธีการบริหารยา  การออกฤทธิ์ของยา    
อันตรกิริยาต�อกันของยา ปkญหาจากการใชIยา  ยาท่ีใชIเม่ือเปMนหวัด  ยาตIานจุลชีพ  ยาตIานการอักเสบ  ยา
สงบประสาทและยานอนหลับ  ยาท่ีใชIในระบบทางเดินอาหาร  ยาท่ีใชIกับโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ�  ยา
คุมกําเนิด  ยารักษาโรคอIวน  ยาสําหรับโรคผิวหนัง สมุนไพรไทย วัคซีน  วิตามิน  เกลือแร�  ผลิตภัณฑ�เสริม
อาหาร  เครื่องสําอาง  และการใชIยาผิดแผน 
 The definition of drug; principles of drug therapy; dosage forms; drug 
administrations; drug actions; drug interactions; problems of drug abuse; drugs used in 
common cold; antimicrobials; anti-inflammatory drug; sedative-hypnotics; drugs used in 
gastrointestinal tract; drugs used in sexually transmitted diseases; contraceptives and 
contraception; antiobesity drugs; drugs for skin diseases; thai medicinal plants; vaccines; 
vitamins; minerals; food supplements; cosmetics and drug abuse 
 
336-213   สารพิษในชีวิตประจําวัน      2(2-0-4) 
                Toxic Substances in Daily Life 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
              หลักการพ้ืนฐานทางพิษวิทยา  ความหมายและการจําแนกกลุ�มของสารพิษ  ชนิดของสารพิษท่ี
พบบ�อยในชีวิตประจําวัน  โดยศึกษาสารพิษแต�ละชนิดในแง�แหล�งกําเนิด  การปนเป��อนและความเปMนพิษต�อ
ร�างกาย  การปmองกันและหลักการรักษาเบ้ืองตIนท้ังในกรณีเฉียบพลันและเรื้อรัง 
               Basic principle of toxicology; definition and classification of toxic substances; 
common toxic substances in daily life; emphazing on sources; contamination and toxicities 
on human body; primary prevention and treatment of acute and chronic toxicities 



98 

 

 

340-102 มนุษย�กับวิทยาศาสตร�      3(3-0-6) 
 Man and Science 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 

 ความรูI เ บ้ืองตIนเก่ียวกับสสาร  สารประกอบอินทรีย�ในชีวิตประจําวัน  ปWโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ�ปWโตรเคมี  ภาวะมลพิษ และเทคโนโลยีนิวเคลียร� 

 Introduction to matters;  organic substances in daily life; petroleum and 
petrochemical products;  pollutions and nuclear technology 
 
340-253   วิทยาศาสตร�ประจําวัน      2(2-0-4)  
                Everyday Science 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความรูIเบ้ืองตIนเก่ียวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา ยางและผลิตภัณฑ�ยาง และ 
การจัดการสิ่งแวดลIอม 
 Introduction to communication and telecommunication;  meteorology;  rubber 
and rubber products and environmental management 
 
342-200  พอลิเมอร�ในชีวิตประจําวัน       2(2-0-4)  
 Polymers in Daily Life 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความรูI เ บ้ืองตIนเก่ียวกับพอลิ เมอร�  ประวัติความเปMนมา การจําแนกประเภท การผลิต
ความสัมพันธ�ของโครงสรIางต�อสมบัติ การประยุกต�ใชIงานในชีวิตประจําวัน ขIอดี ขIอเสียและขIอจํากัดของวัสดุ
พอลิเมอร� ปkญหาขยะพลาสติก การนําพลาสติกกลับมาใชIใหม� และพอลิเมอร�กับความเปMนพิษ 
 Introduction to polymer; history of polymer; classification; production; structure-
properties relationship; application in daily life; advantage and disadvantage; limitation of 
polymeric material; plastic waste; plastic recycle; polymer and its toxicity 
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347-201 สถิติพ้ืนฐาน        3(2-2-5) 
 Basic Statistics 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 ขอบข�ายของสถิติ  การจําแนกขIอมูล  กราฟเชิงเดียว การสรุปขIอมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ  
ความน�าจะเปMน  ตัวแปรสุ�มและการแจกแจงความน�าจะเปMน  การแจกแจงปรกติ  การแจกแจงของค�าเฉลี่ย
ตัวอย�าง  การประมาณค�าและทดสอบสมมติฐานของค�าเฉลี่ย  การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว  การ
ประมาณค�าและทดสอบสมมติฐานสําหรับขIอมูลจําแนกประเภท  การทดสอบความเปMนอิสระของตัวแปร 
จําแนกประเภท 2 ตัว  การวิเคราะห�การถดถอยและสหสัมพันธ�เชิงเดียว  การใชIโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 Scope of statistics;  data classification;  simple graphs;  numerical summaries and 
graphs;  probability;  random variable and probability distributions;  normal distribution;  
distribution of sample means;  estimation and hypothesis testing for means;  one-way 
analysis of variance;  estimation and hypothesis testing for categorical data;  chi-square for 
independent; simple linear regression and correlation analysis; statistical software 
 
460-103 หลักการตลาด       3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความเขIาใจในการตลาดและกระบวนการทางการตลาด หนIาท่ีทางการตลาด สภาพแวดลIอมทาง
การตลาด ความรูIเบ้ืองตIนเก่ียวกับพฤติกรรมผูIบริโภค การแบ�งส�วนตลาด การกําหนดตลาดเปmาหมาย และการ
วางตําแหน�งทางการตลาด การพัฒนาส�วนประสมการตลาด และการตลาดอิเลคทรอนิค 
 Comprehension through marketing and marketing process;  marketing functions;  
marketing environment;  introduction to consumer behavior;  market segmentation, 
targeting, and positioning;  marketing mix development and electronic marketing 
 
460-201 กฎหมายธุรกิจ       3(3-0-6) 
 Business Law 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 บทบัญญัติของกฎหมายท่ีสําคัญในทางธุรกิจเก่ียวกับบุคคล นิติบุคคล (หIางหุIนส�วนสามัญ หIาง
หุIนส�วนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด)  นิติกรรม สัญญา (ซ้ือขาย ขายฝาก เช�าทรัพย� เช�าซ้ือ ยืมใชI
สิ้นเปลือง ยืมใชIคงรูป จIางแรงงาน จIางทําของ ต๋ัวสัญญาใชIเงิน ต๋ัวแลกเงิน เช็ค คํ้าประกัน จํานอง จํานํา 
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ตัวแทน นายหนIา ประนีประนอมยอมความ) นิติเหตุ (ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรไดI) ทรัพย�  
ทรัพย�สิน ทรัพย�สินทางปkญญา (ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคIา สิทธิบัตร) ลIมละลาย และฟ��นฟูกิจการ 
 Legal provisions on the aspects of business administration, which related to 
natural persons, juristic persons (general partnerships, limited partnerships, limited 
companies, public limited companies); juristic acts; contracts (sale, sale with right of 
redemption, hire of property, hire-purchase, loan for consumption, loan for use; hire of 
services, hire of work, promissory notes, bill of exchange, cheques, suretyship mortgage, 
pledge, agency, brokerage, compromise); legal causes (wrongful acts, management of affairs 
without mandate, undue enrichment) things; property; intellectual property (copy ritht, 
trademark, patent) bankruptcy and business rehabilitation 
 
461-101 หลักการบัญชีเบ้ืองตIน      3(3-0-6) 
 Principles of Accounting 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความหมายและวัตถุประสงค�ของการบัญชี ประโยชน�ของขIอมูลทางการบัญชี แม�บทการบัญชี 
หลักการและวิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู� การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป การผ�านรายการไป
บัญชีแยกประเภท การจัดทํางบทดลอง การปรับปรุงบัญชีและการปWดบัญชี การจัดทํากระดาษทําการ งบ
การเงินสําหรับกิจการใหIบริการกิจการซ้ือขายสินคIา และกิจการอุตสาหกรรม ระบบภาษีมูลค�าเพ่ิม 
 Definition and objectives of accounting; benefits of accounting information;  
accounting framework;  principles and methods of double-entry accounting;  transactions 
recording in general journal;  posting;  adjusting and closing entries;  trial balance;  
worksheet preparation;  financial statements of service, merchandising and manufacturing 
business;  value added tax system 
 
874-194  กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
 Law Relating to Occupations and Everyday Life  
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 หลักสําคัญของกฎหมาย การบังคับใชIและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวขIองกับ การ
ดําเนินชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศ เช�น กฎหมายมหาชน กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายแพ�งและพาณิชย� รวมท้ังความรูIเบ้ืองตIนเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม กฎหมายท่ีจําเปMนต�อการ
ประกอบอาชีพ เช�น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายเก่ียวกับสาธารณสุขและ
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ความรับผิดทางการแพทย� กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีและ สารสนเทศ กฎหมายทรัพย�สินทางปkญญา 
กฎหมายสิ่งแวดลIอม รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวขIองกับประชาคมอาเซียน  
 Principles of law; enforcement and compliance with the law; Laws relating to 
citizen’s life such as, public law, human rights law, criminal law, civil and commercial law; 
Including an introduction to the judiciary process; Laws essential to pursue a career as 
labor law and business law; Law on public health and medical liability; Information and 
Technology law; Intellectual property law; environmental law; Including laws relating to 
ASEAN 
 
890-101   การฟkงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
 Fundamental English Listening and Speaking 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 

   พัฒนาทักษะการฟkง และพูดในหัวขIอท่ีใชIในชีวิตประจําวัน การฟkงเพ่ือจับใจความสําคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ�และสํานวนภาษาท่ีจําเปMนสําหรับการสื่อสาร 
 Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life; 
listening for gist and details; grammar and language functions necessary for communicative 
purposes 
 
890-102 การอ�านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
 Fundamental English Reading and Writing 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 

   พัฒนาทักษะการอ�าน เพ่ิมพูนวงศัพท� เรียนรูIภาษา และวัฒนธรรมจากบริบทของบทอ�านท่ี
หลากหลาย พัฒนาทักษะการเขียนระดับขIอความสั้น ๆ 
 Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture 
through a variety of text types; developing short paragraph writing skills 
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890-211  เสริมทักษะการฟkงภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 Improving Listening Skill in English  

รายวิชาบังคับก�อน: 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

 ฟkงเพ่ือแยกแยะเสียงต�าง ๆ ในภาษาอังกฤษ สังเกตวิธีการเนIนเสียง และน้ําเสียงของผูIพูดท่ี จะ
สื่อความหมายต�าง ๆ แก�ผูIฟkง ฝ�กฟkงสิ่งต�าง ๆ ท่ีจําเปMนในการเรียน เช�น การฟkงบรรยาย การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางวิชาการต�าง ๆ เปMนตIน ฟkงสิ่งท่ีจําเปMนในชีวิตประจําวัน เช�น บท สนทนา ข�าวรายการวิทยุ  
 Strengthening listening skill; emphasis on distinguishing English sounds, typical 
stressing systems, the functions of intonation, factual listening, literal recall, internalizing 
and evaluating spoken words, including listening to everyday-life English such as 
conversations, news, and announcements 
 
890-214 เสริมทักษะดIานการฟkงและพูด      3(2-2-5) 
 Consolidating Listening and Speaking Skills in English  

รายวิชาบังคับก�อน: 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

 การฝ�กทักษะการฟkง และการพูดเนIนสํานวนท่ีใชIในการสนทนาในชีวิตประจําวัน การฟkง ข�าว
และการบรรยายเหตุการณ�ท่ีน�าสนใจ การแสดงความคิดเห็น ฝ�กทําการสัมภาษณ�งาน  
 Practice in listening and speaking skills with an emphasis on expressions used in 
daily-life conversations; listening to TV commercials, soundtracks from movies, and news 
reports, as well as expressing opinions 
 
890-221   การปรับปรุงการอ�านภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 Improving Reading in English  

รายวิชาบังคับก�อน: 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted  
เทคนิคการอ�าน  และใชIเทคนิคในการฝ�กอ�าน การอ�านต้ังแต�ระดับคํา วลี ประโยคย�อหนIา และ

ขIอความแบบต�าง ๆ  การหาใจความสําคัญ และใจความท่ีซ�อนอยู�ในขIอความ การปรับอัตราความเร็ว และ
ความเขIาใจในการอ�านวัสดุการอ�านชนิดต�าง ๆ 

Increasing the students’ reading ability; developing flexibility in reading through 
different reading materials, activities and strategies; developing vocabulary and structures; 
techniques of guessing words in context; increasing reading rate; improve reading 
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comprehension; practice at finding main ideas, subordinate ideas and details; critical 
reading 
 
890-222  การอ�านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Functional Reading  

รายวิชาบังคับก�อน: 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

         ฝ�กอ�านและเก็บขIอมูลจากวัสดุการอ�านในชีวิตประจําวัน เช�น คําสั่ง ปmายประกาศ โฆษณา 
หนังสือพิมพ� เรื่องสั้น ฯลฯ เพ่ิมพูนความสามารถในการอ�านประโยคท่ียาว และซับซIอน ในระดับปริเฉทซ่ึงมี
รูปแบบต�าง ๆ  
 Practice reading for information from materials e.g. instructions, signs, notices, 
advertisements, newspaper, short story; increasing reading comprehension of long and 
complex sentences as well as different types of text; critical reading; note taking and 
summarizations of the texts  
 
890-223   การอ�านหนังสือพิมพ�ภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 Reading English Newspapers 
 รายวิชาบังคับก�อน : 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
 Prerequisite : 890-101,890-102 or those who have been exempted 
 แนวปฎิบัติในการอ�านหนังสือพิมพ�รายวันภาษาอังกฤษ  ทักษะการอ�าน  การนําความรูIทาง
ภาษาศาสตร�มาประยุกต�ใชIกับการอ�านและแปลงานเขียนในหนังสือพิมพ�รายวันภาษาอังกฤษ การวิเคราะห�
ส�วนต�าง ๆ ของหนังสือพิมพ�รายวัน 
 Techniques of reading English newspapers; reading skills; the use of linguistic 
aspects for reading and translating English in newspapers; Analysis of newspaper parts 
 
890-224  การแปลเบ้ืองตIน        3(3-0-6) 
 Introduction to Translation  
 รายวิชาบังคับก�อน : 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
 Prerequisite : 890-101,890-102 or those who have been exempted 
 ความหมายของการแปล ความสําคัญและการพัฒนาการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎี การแปล 
ชนิดของการแปล กระบวนในการการแปล หนIาท่ีของภาษาการแปลเชิงเทคนิค การแปลกับวัฒนธรรม การ
วิจารณ�งานแปล  
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 Definition of translation; significance and history of translations; translators’ 
qualities; translation theories; types of translation; process of translation; language 
functions; technical translation; translation criticism 
 
890-226  ไวยากรณ�อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง     3(3-0-6) 
 English Grammar for Real Life Communication  
 รายวิชาบังคับก�อน : 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
 Prerequisite : 890-101,890-102 or those who have been exempted 
 การวิเคราะห�โครงสรIางไวยากรณ�ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ�ระหว�างรูปแบบต�าง ๆ 
และการใชIรวมท้ังความหมาย การนําสิ่งท่ีไดIเรียนรูIไปใชIสื่อสาร เนIนทักษะการอ�านและการ เขียน  
 Analysis of English grammatical structures in context; relationship between forms 
and functions including their meaning; application of what has been learned to 
communicate with emphasis on reading and writing skills 
 
890-227  การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตIน      3(3-0-6) 
 Introduction to English Writing  
 รายวิชาบังคับก�อน : 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
 Prerequisite : 890-101,890-102 or those who have been exempted 
 การเขียนโครงสรIางประโยคพ้ืนฐานแบบต�าง ๆ การเขียนย�อหนIาสั้น ๆ เชิงเล�าเรื่อง บรรยายและ
อธิบายโดยใชIหลักไวยากรณ� คําเชื่อมประโยคและเครื่องหมายวรรคตอนท่ีเหมาะสม เนIนการเรียบเรียงความ
คิด และการเขียนอย�างเปMนระบบ  
 Writing different types of sentences structure; writing short narrative, descriptive, 
expository paragraphs with the correct usage of grammar, sentence connectors and 
punctuations, emphasizing ideas and writing process 
 
890-231   การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

  Communication in English in Science and Technology 
 รายวิชาบังคับก�อน : 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เนIนเนื้อหาทางความกIาวหนIาทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
ทักษะการอ�านเพ่ือความเขIาใจ การฟkงบทความทางวิชาการและจดบันทึกย�อ การเขียนโครงร�าง การอ�าน
แผนภูมิและกราฟ การแสดงความคิดเห็นและใหIเหตุผล ทักษะการเขียนย�อหนIา 
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  English communication skills emphasizing scienctific and technical texts; reading 
comprehension techniques; listening and note-taking; outlining; reading non-linear texts; 
giving opinions and reasons; writing short paragraphs 
 
890-241  การฟkงและพูดเชิงธุรกิจเบ้ืองตIน      3(3-0-6) 
 Basic Listening and Speaking for Business  
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 เพ่ือใหIนักศึกษาไดIคุIนเคยกับภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สามารถฟkงและโตIตอบภาษาอังกฤษ เชิง
ธุรกิจในโอกาสต�าง ๆ เช�น การติดต�อนัดหมาย การเจรจาต�อรอง สามารถนําเสนอผลงานและรายงานทาง
ธุรกิจ  
 An introduction to business language; making an appointment, socializing, 
negotiating, meetings and discussions, giving presentations 
 
890-245  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ       3(3-0-6) 
 English for Business  
 รายวิชาบังคับก�อน : 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
 Prerequisite : 890-101,890-102 or those who have been exempted 
 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ เนIนทักษะการใชIภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจท้ัง 4 ทักษะ (อ�าน ฟkง เขียน 
พูด) เนIนภาษาท่ีใชIในการติดต�อธุรกิจ นับต้ังแต�การพบปะผูIคนในวงการธุรกิจ การนัดหมาย การเจรจาและ
ต�อรองทางธุรกิจ การอธิบายเก่ียวกับสินคIาและลักษณะของธุรกิจ การนIาชม สถานท่ีทํางาน และการเสนอ
รายงานทางธุรกิจ  
 English for business, emphasizing four language skills (reading, listening, writing 
and speaking); language used for business contacts, ranging from meeting people, making 
an appointment, taking about the company’s activities, history, structure, welcoming 
visitors, taking visitors around the premise, describing business issues, production process , 
making an answering, business calls and arranging business appointments 
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890-251  การอ�านงานเขียนวิชาการอังกฤษ      3(3-0-6) 
 Reading English in an Academic Context  
 รายวิชาบังคับก�อน : 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 การใชIประโยชน�จากรูปแบบ และโครงสรIางของงานเขียนเชิงวิชาการ ทักษะท่ีจําเปMนต�อ 
ความสามารถและประสิทธิภาพในการอ�าน การจดบันทึกและสรุปใจความท่ีอ�าน  
 Making use of form and structure of academic text in reading; essential skills in 
reading, note–taking and summarizing 
 
890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 
 Writing Academic English  
 รายวิชาบังคับก�อน : 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
 Prerequisite : 890-101,890-102 or those who have been exempted 
 เนIนทักษะการเขียนชั้นสูงในรูปแบบต�าง ๆ ฝ�กการเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยาย เนื้อหา 
การเขียนเชิงบรรยาย การเล�าเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน ฝ�กการใชIเครื่องหมาย
วรรคตอนใหIถูกตIอง ฝ�กการเขียนรายงาน บทคัดย�อและการเขียนโครงงานต�าง ๆ  
 Advanced writing skills of different styles with emphasis on the vocabulary in 
academic context and formal language pattens; practing writing essays; a varity of methods 
of paragraph development: description, narration, argument, and persuasion; effective use 
of punctuation; writing reports, abstracts and planning project outlines 
 
890-261   ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน      3(3-0-6) 
 English in the Workplace 
 รายวิชาบังคับก�อน : 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใชIในท่ีทํางาน  รวมท้ังภาษาท่ีใชIในสังคมท่ีจําเปMนในการติดต�องาน  เช�น  
การโทรศัพท�การนัดหมาย  การขอ/ใหIขIอมูล การตIอนรับแขก  การจดบันทึกขIอความ 

  Skills for communicating in English in the workplace including social English used 
in a business environment such as using the telephone, making an appointments, 
giving/asking for information, receiving visitors, etc. 
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890-351   ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต�อ    3(3-0-6) 
 Study Skills in English for Higher Studies 
 รายวิชาบังคับก�อน : 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
 Prerequisite : 890-101,890-102 or those who have been exempted 
 ฝ�กทักษะการฟkง พูด อ�าน เขียน ภาษาอังกฤษโดยมุ�งเนIนทักษะท่ีจําเปMนท่ีตIองใชIประกอบ
การศึกษาต�อระดับสูงข้ึนไป  การสรุปบันทึกย�อขIอความจากการฟkงบรรยาย และการอ�านตํารา  ฝ�กกลวิธีการ
อ�านรูปแบบต�าง ๆ การสํารวจแหล�งขIอมูลและรวบรวมขIอมูลประกอบการทํารายงาน ฝ�กสรุป เรียบเรียง
ขIอมูล  และเขียนรายงาน  ฝ�กทักษะการอภิปรายในเชิงการต้ังประเด็นในการอภิปราย การต้ังคําถาม  การ
ตอบคําถาม  การแสดงความคิดเห็นท่ัว ๆ ไป  ตลอดจนการวิจารณ�และการนําเสนอผลอภิปราย  ฝ�กเทคนิค
การนําเสนอและ/หรือสาธิตผลงาน 
  Practicing listening, speaking, reading and writing in English with the emphasis on 
the study skills needed in higher studies; taking notes from lectures and reading materials; 
practicing a variety of reading strategies; exploring information resources and collecting 
relevant information; summarizing, paraphrasing information and writing a report, practicing 
discussion skills including proposing issues, questioning, answering, expressing 
opinions/giving comments, making critical evaluation and reporting the results of the 
discussion; practicing presentation and/or demonstration techniques 
 
890-361   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน      3(3-0-6) 
 English for Job Application 
 รายวิชาบังคับก�อน : 890-101, 890-102 หรือผูIท่ีไดIรับการยกเวIน 
 Prerequisite : 890-101,890-102 or those who have been exempted 
 ทักษะและภาษาท่ีตIองใชIในการหางาน การสมัครงาน การสอบสัมภาษณ� เนIนทักษะการเขียน
และพูดในปริบทของการหาและสมัครงาน 
 Skills, topics and language for future job applicants; finding jobs; applying for 
jobs and attending interviews; emphasis on writing and speaking in job-seeking context 
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895-101   พฤติกรรมศาสตร�        3(3-0-6) 
 Behavioral Science 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความหมาย ระเบียบวิธีการศึกษา และความสําคัญของพฤติกรรมศาสตร� ปkจจัยพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมมนุษย� แรงผลักดันพฤติกรรม พฤติกรรม ทางสังคม การรับ รูIทางสังคม กลุ�มและกระบวนการกลุ�ม 
การวิเคราะห�และประยุกต�แนวคิดเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมส�วนบุคคลและความสัมพันธ�กับผูIอ่ืน 

  Definition, methodology and significance of behavioral science; basic factor of 
 human behavior, behavior motivation, social behavior, social perception, group and group’s 
process; analysis and application for developing personal behavior and relationships with 
others 
 
895-125   การใชIภาษาไทย       3(2-2-5) 
 Thai Usage 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 การใชIภาษาไทยอย�างถูกตIองเหมาะสม หลักการพูด การฟkง การอ�านและการเขียน เนIนฝ�ก 
ปฏิบัติเพ่ือการนําไปใชI 
 Appropriate  Thai  usage  situation;  principles  of speaking; listening; reading and 
writing; with emphasis on language practice 
 
895-135  สุนทรียศาสตร�แห�งชีวิต       3(2-2-5) 
 Life Aesthetics  
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 สุนทรียศาสตร�ของการดํารงชีวิตท่ีมีความสุข การจัดการความครียด การสรIางกําลังใจ เสริมสรIาง
วุฒิภาวะทางอารมณ� สุนทรียศาสตร�ทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก การดูแลสุขภาพการ
และจิต คุณค�าของทัศนศิลป� ความซาบซ้ึงในดนตรีและนาฏศิลป� ความเขIาใจ วัฒนธรรมประเพณี และ
มารยาทสังคมท้ังของไทยและสากล  
 Aesthetics of living happily; stress management; willpower creation; Promoting 
emotional maturity; aesthetics of language; developing personality and self expression; 
nurturing physical and mental health; value of visual art; appreciation of music and 
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performing art; understanding Thai and international cultures, traditions, and social 
etiquettes 
 
895-171   ภูมิปkญญาในการดําเนินชีวิต      3(2-2-5) 
                Wisdom of  Living 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย�างรูIเท�าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแส
สังคมโลก  การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต  การมีจิตสาธารณะและรักษ�สิ่งแวดลIอม 
การอยู�ร�วมกันในสังคมอย�างมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 Thinking, life  administration  and management in accordance with changes in 
Thai and  global society; mingling the Thai way of life with multi-cultural way of living; 
public mind  and environmental conservation; living happily based on morality; ethics and 
sufficiency economy 
 

895-203   จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Psychology 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความหมาย และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ปkจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมมนุษย� ปkจจัยทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดลIอม พัฒนาการมนุษย� แรงจูงใจ อารมณ� การรับรูI เชาวน�ปkญญา การเรียนรูI บุคลิกภาพ 
สุขภาพจิตและการปรับตัว การประยุกต�ใชIจิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 

Definitions of psychology and psychological methods; influential factors on 
human behavior;  biological and environmental factors;  human development, motivation, 
emotion, perception, intelligence, learning;  personality;  mental health and adjustment; 
application of psychology in daily life 
 
895-205   เศรษฐศาสตร�และการปกครอง 2(2-0-4) 
 Economics and Government 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 เศรษฐศาสตร� ศึกษาถึงความรูIเบ้ืองตIนเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ สภาวะของเศรษฐกิจ ปkญหา   
ต�าง ๆ รวมถึงรายไดIประชาชาติ การภาษี การเงิน การคลัง ปkญหาการคลังของประเทศ และการเปรียบเทียบ
เศรษฐกิจ การปกครอง ศึกษาถึงความหมายของการปกครองการเมืองและรัฐศาสตร� การจัดองค�การทาง 
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การเมือง ระบบการปกครองสังคมท่ัวไป หลักการ ชนิดและปรัชญาของแต�ละระบบ โดยเนIนหนักในหลักการ
และขบวนการของการปกครองระบบประชาธิปไตยของไทย หมวดการเมืองต�าง ๆ เช�น รัฐธรรมนูญพรรค
การเมือง เปMนตIน รวมท้ังรูปแบบการปกครองไทย อันไดIแก� การปกครองส�วนกลาง ส�วนภูมิภาคและส�วน
ทIองถ่ินตลอดจนนโยบายการบริหารท้ังในและนอกประเทศ อันช�วยทําใหIเกิดความเขIาใจในหนIาท่ี สิทธิและ
ขอบเขตของตนเองเพ่ือการเปMนพลเมืองท่ีดีในการพัฒนาประเทศชาติ 

Economics: basic economic systems; economic conditions and problems, GNP, 
taxation, budget, finance, financial problems of the country, and comparative economics 
government: Definitions of government,  politics and political sciences; political 
organizations  and  political  administration system and the principles and philosophy of 
each system; emphasis on the democratic system of Thailand: constitution, political parties 
and forms of government i.e. central, provincial and local governments; citizens’ rights, 
duties, and role in the development of the country 
 
895-303   เศรษฐศาสตร�เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 Economics for Life 
 รายวิชาบังคับก�อน : - 
 Prerequisite : - 
 หลักท่ัวไปของวิชาเศรษฐศาสตร�ว�าดIวยเรื่องการผลิต การบริโภค การลงทุน แหล�งเงินทุนและ
ประเภทของตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีอาจส�งผลต�อการลงทุน 
การคIา และการครองชีพ เช�น เงินเฟmอ การว�างงาน การขาดดุลบัญชีเงินสะพัดและดุลการชําระเงิน เปMนตIน 
อันจะเปMนประโยชน�ต�อการดําเนินชีวิตต�อไป 

Principles of economics in production, consumption, investment, sources of 
fund and market structures; economic changes in domestic and other countries which may 
affect investment, trade, and cost of living, such as inflation,  unemployment, current 
account and balance of payments deficit etc.; which could be the benefits for future life 
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ภาคผนวก ข 
เปรียบเทียบโครงสร.างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม8กับเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หมวดวชิา/กลุ8มวิชา 
หมวดวชิา/กลุ8มวิชา 

ตามมคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอร� 
เกณฑ�ขั้นต่ําของ
สกอ.และมคอ. 1 
สาขาคอมพิวเตอร� 

หลักสูตรเดิม 
(หน8วยกิต) 

หลักสูตร 
ปรับปรุงใหม8  
(หน8วยกิต) 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     1) กลุ�มวิชาภาษา 
     2) กลุ�มวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 
     3) กลุ�มวิชาวทิยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
     1) กลุ�มวิชาวทิยาศาสตร�พ้ืนฐาน 
     2) กลุ�มวิชาบังคับ 
         -  วิชาแกน 
         -  วิชาเฉพาะ 

3) กลุ�มวิชาเลือก 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     1) กลุ�มวิชาภาษา 
     2) กลุ�มวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 
     3) กลุ�มวิชาวทิยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
     1) วิชาวิทยาศาสตร�พ้ืนฐาน  
  

2) วิชาแกน 
     3) วิชาเฉพาะ 
     4) วิชาเลือก  
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

30 
 
 
 

72 
 
 

12 
36 
 
6 

30 
12 
10 
8 

103 
18 
 

12 
43 
30 
6 

30 
12 
12 
6 
99 
18 
 

12 
45 
24 
6 

รวม 120-150 139 135 

หมายเหตุ  วิชาแกน : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห� คณิตศาสตร�ดิสครีต สถติิสําหรับนักวิทยาศาสตร�  วธิีการคํานวณเชิงตัวเลขหรือความน�าจะเปMน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                 

 1)  กลุ8มวิชาภาษาอังกฤษ   
30 หน8วยกิต 
12 หน8วยกิต 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                
 1)  กลุ8มวิชาภาษา 

30 หน8วยกิต 
12 หน8วยกิต 

890-101  การฟkงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) คงเดิม  
          890-102  การอ�านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                    3(3-0-6) คงเดิม 

895-125  การใชIภาษาไทย 3(2-2-5) ยIายไปเปMนวิชาเลือก 
และใหIเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ�มวิชาภาษาอังกฤษ หรือ 
กลุ�มรายวิชาภาษาไทย หรือกลุ�มรายวิชาภาษาต�างประเทศ 
อื่น ๆ จํานวนไม�นIอยกว�า 6 หน�วยกิต   

และใหIเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ�มวิชาภาษาอังกฤษ หรือ
กลุ�มรายวิชาภาษาไทย หรือกลุ�มรายวิชาภาษาต�างประเทศ
อื่น ๆ จํานวนไม�นIอยกว�า 3 หน�วยกิต   

 

 2)  กลุ8มวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 
    และพลศึกษา                         

10 หน8วยกิต  2)  กลุ8มวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
เลือกเรียน 6 หน�วยกิต จากรายวิชาดังต�อไปนี้ 

12 หน8วยกิต 
 

895-171  ภูมิปkญญาในการดําเนนิชีวิต 3(2-2-5) คงเดิม  
  001-101  อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 
640-101  สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 001-131  สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
315-101  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1 1(0-0-3) คงเดิม  
_______  รายวิชากลุ�มพลศึกษา 
และใหIเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ�มวิชาสังคมศาสตร�และ
มนุษยศาสตร�  จํานวนไม�นIอยกว�า 2 หน�วยกิต 

1(0-2-1) คงเดิม  

และใหIเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ�มวิชามนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�  จํานวนไม�นIอยกว�า 4 หน�วยกิต 

 3)  กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 8 หน8วยกิต  3)  กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 6 หน8วยกิต 
-  315-103  ความรูIทั่วไปทางดIานทรัพย�สินทางปkญญา 3(3-0-6) 
315-201  วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และสังคม 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  
336-212  ยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพในชีวิตประจําวนั 2(2-0-4) ยIายไปเปMนวิชาเลือก  
และใหIเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ�มวิชาวทิยาศาสตร�และ
คณิตศาสตร�  จํานวนไม�นIอยกว�า 3 หน�วยกติ 

 และใหIเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ�มวิชาวทิยาศาสตร�
และคณิตศาสตร�  จํานวนไม�นIอยกว�า 3 หน�วยกิต 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                         
 1)  กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร�พ้ืนฐาน 

103 หน8วยกิต 
18 หน8วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
 1)  กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร�พ้ืนฐาน       

99 หน8วยกิต 
18 หน8วยกิต 

322-101  คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 322-101  แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
          322-102  คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 322-102  แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

332-101  ฟWสิกส�พ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) คงเดิม  
332-111  ปฏิบัติการฟWสิกส�พ้ืนฐาน 1 1(0-2-1) คงเดิม  
324-101  เคมทีั่วไป 1 3(3-0-6) คงเดิม  
325-101  ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 1 1(0-3-0) คงเดิม  
330-101  หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) คงเดิม  
331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) คงเดิม  

2)  กลุ8มวิชาบังคับ 
     2.1 วิชาแกน  

55 หน8วยกิต 
12 หน8วยกิต 

2)  กลุ8มวิชาบังคับ 
     2.1 วิชาแกน  

57 หน8วยกิต 
12 หน8วยกิต 

         322-203  คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน  3 3(3-0-6) คงเดิม                                                    
         322-232  พีชคณิตเชิงเสIน  3(3-0-6) คงเดิม  
         344-281  คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร�         3(3-0-6)      คงเดิม  
         347-202  สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5)          347-201  สถิติพ้ืนฐาน                                                   3(2-2-5) 
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 2.2 วิชาเฉพาะ 43 หน8วยกิต 2.2 วิชาเฉพาะ 45 หน8วยกิต 
344-101  พ้ืนฐานวทิยาการคอมพิวเตอร�  3(2-2-5) คงเดิม  
344-141  การโปรแกรมเชิงโครงสรIาง 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  
-  344-141  พ้ืนฐานการเขียนการโปรแกรมคอมพิวเตอร� 2(1-2-3) 
-  344-241  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�และการแกIปkญหา    2(1-2-3) 
344-211  โครงสรIางขIอมูล 3(3-0-6) 344-211  โครงสรIางขIอมูล 3(2-2-5) 
344-212  การวิเคราะห�และออกแบบขั้นตอนวธิ ี   3(3-0-6) 344-311  การวิเคราะห�และออกแบบขั้นตอนวธิ ี   3(3-0-6) 
344-221  สถาปkตยกรรมและองค�ประกอบคอมพิวเตอร�     3(2-2-5) คงเดิม  
344-241  การโปรแกรมเชิงวัตถเุบ้ืองตIน        3(2-2-5) 344-242  การโปรแกรมเชิงวัตถเุบ้ืองตIน       3(2-2-5) 
344-331  การส่ือสารขIอมูลและเครือข�าย         3(2-2-5) 344-321  การส่ือสารขIอมูลและเครือข�าย       3(2-2-5) 
344-341  ระบบปฏิบัติการ   3(3-0-6) 344-341  ระบบปฏิบัติการ   3(2-2-5) 
344-351  การออกแบบซอฟต�แวร�เชิงปฏิสัมพันธ�      2(1-2-3)      344-251  การออกแบบซอฟต�แวร�เชิงปฏิสัมพันธ�  2(1-2-3)      
344-352  วิศวกรรมซอฟต�แวร�เบ้ืองตIน 3(2-2-5) คงเดิม  
344-361  หลักการระบบฐานขIอมูล   3(2-2-5) คงเดิม  
344-362  การวิเคราะห�และออกแบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 344-331  การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
344-371  ปkญญาประดิษฐ� 1 3(3-0-6) คงเดิม  
344-491  สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�         1(0-2-1) 344-392  สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�   1(0-2-1) 
344-492  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 3(0-9-0) 344-391  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1 1(0-3-0) 
-  344-491  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2 2(0-6-0) 
344-498  จรรยาบรรณทางวชิาชีพและสังคม 1(0-2-1) 344-492  จรรยาบรรณทางวชิาชีพและสังคม 1(0-2-1) 
-  344-493  การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับ 

           นักวิทยาการคอมพิวเตอร� 
1(0-2-1) 

    

3)  กลุ8มวิชาเลือก                                                         30 หน8วยกิต 3)  กลุ8มวิชาเลือก                                                              24  หน8วยกิต 
แบ�งเปMนกลุ�มวิชาชีพและเลือกวิชาชีพ 

     3.1  กลุ8มวิชาเลือกกลุ8มวิชาชีพ   
 แบ�งเปMนกลุ�มวชิาชีพและเลือกวชิาชีพ 
3.1  กลุ8มวิชาเลือกกลุ8มวิชาชีพ   

         ก)   กลุ8มวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศ   ก)   กลุ8มวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศ   
344-261  การประมวลผลขIอมูลทางธรุกจิ 3(2-2-5) 344-231  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
344-262  ระบบการจัดการความรูI 3(3-0-6) 344-232  ระบบการจัดการความรูI 3(3-0-6) 
344-363  การจัดการระบบงานฐานขIอมูล 3(2-2-5) 344-362  ระบบฐานขIอมูลขัน้สูง 3(2-2-5) 
344-364  องค�ประกอบแฟmมขIอมลูและการจัดการ 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  
344-461  การสืบคIนสารสนเทศและระบบไฮเปอฺร�มีเดีย     3(3-0-6) 344-233  การวิเคราะห�และการคIนคืนสารสนเทศ     3(3-0-6) 
344-462  ระบบสนับสนุนการจัดการและตัดสินใจ 3(3-0-6) 344-431  ระบบสนับสนุนการจัดการและตัดสินใจ 3(3-0-6) 
344-463  ปฏิบัติการการจัดการระบบฐานขIอมูล 1(0-2-1) 344-462  ปฏิบัติการการจัดการระบบฐานขIอมูล 1(0-2-1) 
344-464  คลังขIอมูลและการสืบเสาะ 3(3-0-6) 344-461  คลังขIอมูลและการทําเหมืองขIอมูล 3(3-0-6) 
  344-463  วิทยาการขIอมูล 3(3-0-6) 

ข)  กลุ8มวิชาชีพระบบและเครือข8ายคอมพิวเตอร� 
344-121  พ้ืนฐานระบบดิจิตอลและการส่ือสารขIอมูล   

 
3(2-2-5) 

ข)  กลุ8มวิชาชีพระบบและเครือข8ายคอมพิวเตอร� 
ยกเลิกรายวิชา 

 

344-322  ไมโครโพรเซสเซอร�และการเช่ือมต�อ   
344-332  ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร� 
344-431  เทคโนโลยีอินเทอร�เน็ตและการประยุกต� 
344-432  ความมัน่คงของระบบและเครือข�าย 

 คอมพิวเตอร� 
344-433  วิศวกรรมโปรโตคอล 
344-434  ระบบประมวลผลแบบกระจาย 

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

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

คงเดิม 
  344-325  ระบบเครอืข�ายคอมพิวเตอร� 
344-326  เทคโนโลยีอินเทอร�เน็ตและการประยุกต� 
344-422  ความมัน่คงของระบบและเครือข�าย 

คอมพิวเตอร� 
344-423  วิศวกรรมโปรโตคอล 
344-424  ระบบประมวลผลแบบกระจาย 

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

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

             3(3-0-6) 

    



114 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
   ข)  กลุ8มวิชาชีพระบบและเครือข8ายคอมพิวเตอร�  ข)  กลุ8มวิชาชีพระบบและเครือข8ายคอมพิวเตอร� 

344-435  ปฏิบัติการการจัดการระบบและเครือข�าย 
344-436  สถาปkตยกรรมเชิงบรกิารและเวบ็เซอร�วิส 

1(0-2-1) 
3(2-2-5) 

344-425  ปฏิบัติการการจัดการระบบและเครือข�าย 
344-421  สถาปkตยกรรมเชิงบรกิารและเวบ็เซอร�วิส 

1(0-2-1) 
3(2-2-5) 

ค)  กลุ8มวิชาชีพซอฟต�คอมพิวต้ิง  ค)  กลุ8มวิชาชีพซอฟต�คอมพิวต้ิง  
344-343 การโปรแกรมเชิงตรรกะและภาษาโพรล็อก  
344-471  ปkญญาประดิษฐ� 2 
344-472  หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
344-473  หลักการโครงข�ายประสาทเทียม 
344-474  คอมพิวเตอร�กราฟWกส�เบ้ืองตIน 
344-475  การประมวลผลภาพเชิงดิจทิัล 
344-476  การรูIจํารูปแบบ  

  344-477  การประมวลผลสัญญาณเชิงตัวเลขเบ้ืองตIน 

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

344-343  การโปรแกรมเชิงตรรกะ 
344-471  ปkญญาประดิษฐ� 2 
คงเดิม 
คงเดิม 
344-482  คอมพิวเตอร�กราฟWกส�เบ้ืองตIน 
344-483  การประมวลผลภาพเชิงดิจทิัล 
344-474  การรูIจํารูปแบบ 
344-484  การประมวลผลสัญญาณเชิงตัวเลขเบ้ืองตIน 

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

 
 

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

 ง)  กลุ8มวิชาชีพวิศวกรรมซอฟต�แวร�   ง)  กลุ8มวิชาชีพวิศวกรรมซอฟต�แวร�  
344-451 การจดัการโครงการและคุณภาพซอฟต�แวร� 
344-452 การวดัและประเมินซอฟต�แวร� 
344-453 เทคนิคการทดสอบซอฟต�แวร� 
344-454 วิศวกรรมความตIองการ 
344-455  วิศวกรรมซอฟต�แวร�เชิงวัตถ ุ

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

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

 

 3.2  กลุ8มวิชาเลือกวิชาชีพ   3.2  กลุ8มวิชาเลือกวิชาชีพอ่ืนๆ  
344-102  ปฏิบัติการคอมพิวเตอร�พ้ืนฐาน 
344-242  เทคนิคการโปรแกรมบนเว็บ 
344-271  การออกแบบกราฟWกส�และการประยุกต�ศิลป�   
 
344-391  ปฏิบัติการรวม 
344-342  การโปรแกรมภาษาจาวาขัน้สูง 
344-344  การแกIปkญหาดIวยการโปรแกรมเชิงทัศน� 
344-381  เทคนิคการจดัการ 
344-382  การจําลอง 
344-441  การสรIางตัวแปลภาษา 
344-481  การคํานวณเชิงตัวเลข 
344-411  วิทยาการเขIารหัสลับเบ้ืองตIน 
344-493  การฝ�กงานทางคอมพิวเตอร� 
344-494  สหกิจศึกษา 
344-495  หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1 
344-496  หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2 

        344-497  หัวขIอพิเศษทางวทิยาการคอมพิวเตอร� 3 

1(0-2-1) 
3(2-2-5)  
3(2-2-5) 

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

6(0-18-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 

 

ยกเลิกรายวิชา 
344-243  เทคนิคการโปรแกรมบนเว็บ 
344-282  การออกแบบกราฟWกส�และการประยุกต�  
             ทัศนศิลป�ดIวยคอมพิวเตอร�     
ยกเลิกรายวิชา 
344-342  การออกแบบและการโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
344-441  การสรIางตัวแปลภาษา 
344-481  ทฤษฎีการคํานวณ 
344-431  วิทยาการเขIารหัสลับเบ้ืองตIน 
344-494  การฝ�กงานทางคอมพิวเตอร� 
344-495  สหกิจศึกษา 
344-496  หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1 
344-497  หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2 
344-498  หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 3 
344-499  หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 4 
344-323  การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 1  
344-324  การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 2 
344-345  การโปรแกรมอุปกรณ�ส่ือสารเคล่ือนที่และ 
             การประยุกต� 
344-346 การโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร�  
 

 
3(2-2-5)  

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
 
 

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

6(0-18-0) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

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

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน8วยกิต 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน8วยกิต 

หน8วยกิตรวม 139 หน8วยกิต หน8วยกิตรวม 135 หน8วยกิต 
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ภาคผนวก ค   
เอกสารแสดงรายวิชาท่ีตอบสนองต8อวัตถุประสงค�แต8ละข.อของหลักสูตร 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หน8วยกิต 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูI ความสามารถ

และมีทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร�
และการประยุกต�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ที่
สามารถออกไปปฏิบั ติงานสนองความ
ตIองการของหน�วยงานทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

 

344-101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 
344-141 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรคอมพิวเตอร� 2(1-2-3) 

344-211 โครงสรIางขIอมูล  3(3-0-6) 

344-221 สถาปkตยกรรมและองค�ประกอบคอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 

344-231 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

344-232 ระบบการจัดการความรูI 3(3-0-6) 

344-241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�และการแกIปkญหา    2(1-2-3) 

344-242 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตIน 3(2-2-5) 

344-243 เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

 344-282 การออกแบบกราฟWกส�และการประยุกต�ทัศนศลิป�ดIวยคอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 

 344-281 คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร� 3(3-0-6) 

 344-311 การวิเคราะห�และออกแบบข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 

 344-321 การสื่อสารขIอมูลและเครือข�าย  3(2-2-5) 

 344-323 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 1 3(2-2-5) 

 344-325 ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 

 344-341 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 344-342 ออกแบบและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 344-343 การโปรแกรมเชิงตรรก        3(3-0-6) 

 344-344 การแกIปkญหาดIวยการโปรแกรมเชิงทศัน� 3(2-2-5) 

 344-345 การโปรแกรมอุปกรณ�สื่อสารเคลือ่นที่และการประยุกต� 3(2-2-5) 

 344-346 การโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 

 344-351 วิศวกรรมซอฟต�แวร�เบื้องตIน 3(2-2-5) 

 344-361 หลกัการระบบฐานขIอมูล 3(2-2-5) 

 344-331 การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ            3(2-2-5) 

 344-362 ระบบฐานขIอมูลข้ันสูง 3(2-2-5) 

 344-371 ปkญญาประดิษฐ� 1 3(3-0-6) 

 344-381 เทคนิคการจัดการ 3(3-0-6) 

 344-391 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1 1(0-3-0) 

 344-392 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1(0-2-1) 

 344-421 สถาปkตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร�วิส 3(2-2-5) 

 344-422 ความม่ันคงของระบบและเครือข�ายคอมพิวเตอร�   3(2-2-5) 

 344-423 วิศวกรรมโปรโตคอล 3(2-2-5) 

 344-424 ระบบประมวลผลแบบกระจาย 3(3-0-6) 

 344-425 ปฏิบัติการการจัดการระบบและเครือข�าย 1(0-2-1) 

 344-431 ระบบสนับสนนุการจัดการและตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 344-441 การสรIางตัวแปลภาษา    3(2-2-5) 

 344-451 การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต�แวร� 3(2-2-5) 

 344-452 การวัดและประเมินซอฟต�แวร� 3(3-0-6) 

 344-453 เทคนิคการทดสอบซอฟต�แวร� 3(2-2-5) 

 344-454 วิศวกรรมความตIองการ 3(2-2-5) 

 344-455 วิศวกรรมซอฟต�แวร�เชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
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วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หน8วยกิต 
 344-461 คลงัขIอมูลและการทาํเหมืองขIอมูล 3(3-0-6) 

 344-462 ปฏิบัติการการจดัการระบบฐานขIอมูล 1(0-2-1) 

 344-463 วิทยาการขIอมูล 3(3-0-6) 

 344-481 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6) 

 344-482 คอมพิวเตอร�กราฟWกส�เบ้ืองตIน 3(3-0-6) 

 344-483 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 3(2-2-5) 

 344-484 การประมวลผลสัญญาณเชิงตัวเลขเบ้ืองตIน 3(3-0-6) 

 344-491 โครงงานทางวทิยาการคอมพิวเตอร� 2 2(0-6-0) 

 344-492 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม 1(1-0-2) 

 344-493 การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวทิยาการ
คอมพิวเตอร� 

1(0-2-1) 

 344-494 การฝ�กงานทางคอมพิวเตอร�  2(0-6-0) 

 344-495 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 

2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถไปศึกษา/ 344-101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 

     วิจัยต�อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นใน 344-141 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรคอมพิวเตอร� 2(1-2-3) 

     สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร� 344-211 โครงสรIางขIอมูล  3(3-0-6) 

     และสาขาวิชาที่เกี่ยวขIอง 344-221 สถาปkตยกรรมและองค�ประกอบคอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 

 344-232 ระบบการจัดการความรูI 3(3-0-6) 

 344-233 การวเิคราะห�และการคIนคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 344-241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�และการแกIปkญหา    2(1-2-3) 

 344-242 การโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตIน 3(2-2-5) 

 344-243 เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

 344-281 คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร� 3(3-0-6) 

 344-311 การวเิคราะห�และออกแบบขัน้ตอนวิธ ี 3(3-0-6) 

 344-321   การส่ือสารขIอมูลและเครอืข�าย 3(2-2-5) 
 344-322 ไมโครโพรเซสเซอร�และการเช่ือมต�อ 3(2-2-5) 

 344-323   การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 1 3(2-2-5) 
 344-324 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 2  3(2-2-5) 

 344-325 ระบบเครอืข�ายคอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 

 344-331 การวเิคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ            3(2-2-5) 

 344-341 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 344-342 การออกแบบและการโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

 344-343 การโปรแกรมเชิงตรรกะ 3(3-0-6) 

 344-344 การแกIปkญหาดIวยการโปรแกรมเชิงทัศน� 3(2-2-5) 

 344-345 การโปรแกรมอุปกรณ�ส่ือสารเคล่ือนทีแ่ละการประยุกต� 3(2-2-5) 

 344-346 การโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 

 344-351 วิศวกรรมซอฟต�แวร�เบ้ืองตIน 3(2-2-5) 

 344-361 หลักการระบบฐานขIอมูล 3(2-2-5) 

 344-362 ระบบฐานขIอมูลขั้นสูง 3(2-2-5) 

 344-371 ปkญญาประดิษฐ� 1 3(3-0-6) 

 344-381 เทคนิคการจัดการ 3(3-0-6) 

 344-382 การจาํลอง 3(3-0-6) 

 344-391 โครงงานทางวทิยาการคอมพิวเตอร� 1 
 

1(0-3-0) 
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วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หน8วยกิต 
 344-392 สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร� 1(0-2-1) 

 344-411 วิทยาการเขIารหัสลับเบ้ืองตIน 3(3-0-6) 

 344-421 สถาปkตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร�วิส 3(2-2-5) 

 344-422 ความมั่นคงของระบบและเครอืข�ายคอมพิวเตอร�   3(2-2-5) 

 344-423 วิศวกรรมโปรโตคอล 3(2-2-5) 

 344-424 ระบบประมวลผลแบบกระจาย 3(3-0-6) 

 344-425 ปฏิบัติการการจดัการระบบและเครือข�าย 1(0-2-1) 

 344-441 การสรIางตัวแปลภาษา    3(2-2-5) 

 344-451 การจดัการโครงการและคุณภาพซอฟต�แวร� 3(2-2-5) 

 344-452 การวดัและประเมินซอฟต�แวร� 3(3-0-6) 

 344-453 เทคนิคการทดสอบซอฟต�แวร� 3(2-2-5) 

 344-454 วิศวกรรมความตIองการ 3(2-2-5) 

 344-455 วิศวกรรมซอฟต�แวร�เชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

 344-461 คลังขIอมูลและการทําเหมอืงขIอมูล 3(3-0-6) 

 344-431 ระบบสนับสนนุการจัดการและตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 344-462 ปฏิบัติการการจดัการระบบฐานขIอมูล 1(0-2-1) 

 344-463 วิทยาการขIอมูล 3(3-0-6) 

 344-471   ปkญญาประดิษฐ� 2 3(3-0-6) 

 344-472 หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6) 

 344-473 หลักการโครงข�ายประสาทเทียม 3(3-0-6) 

 344-483 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 3(2-2-5) 

 344-474 การรูIจํารูปแบบ 3(3-0-6) 

 344-484 การประมวลผลสัญญาณเชิงตัวเลขเบ้ืองตIน 3(3-0-6) 

 344-481 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6) 

 344-491 โครงงานทางวทิยาการคอมพิวเตอร� 2 2(0-6-0) 

 344-492 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม 1(1-0-2) 

 344-493 การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวทิยาการ
คอมพิวเตอร� 

1(0-2-1) 

 344-494 การฝ�กงานทางคอมพิวเตอร�  2(0-6-0) 

3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูIและ 344-231 ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ 3(2-2-5) 

     ความสามารถในการบริหาร 344-232 ระบบการจัดการความรูI 3(3-0-6) 

     จดัการงานดIานเทคโนโลยี 344-321 การส่ือสารขIอมูลและเครอืข�าย  3(2-2-5) 

     คอมพิวเตอร�และสารสนเทศ 344-322 ไมโครโพรเซสเซอร�และการเช่ือมต�อ 3(2-2-5) 

     ในองค�กรไดI 344-325 ระบบเครอืข�ายคอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 

 344-326 เทคโนโลยีอนิเทอร�เน็ตและการประยุกต� 3(2-2-5) 

 344-331 การวเิคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ            3(2-2-5) 

 344-341 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 344-361 หลักการระบบฐานขIอมูล 3(2-2-5) 

 344-362 ระบบฐานขIอมูลขั้นสูง 3(2-2-5) 

 344-381 เทคนิคการจัดการ 3(3-0-6) 

 344-382 การจาํลอง 3(3-0-6) 

 344-421 สถาปkตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร�วิส 3(2-2-5) 

 344-422 ความมั่นคงของระบบและเครอืข�ายคอมพิวเตอร�   
 

3(2-2-5) 
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วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หน8วยกิต 
 344-425 ปฏิบัติการการจดัการระบบและเครือข�าย 1(0-2-1) 

 344-431 ระบบสนับสนนุการจัดการและตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 344-463 วิทยาการขIอมูล 3(3-0-6) 

 344-451 การจดัการโครงการและคุณภาพซอฟต�แวร� 3(2-2-5) 

 344-461 คลังขIอมูลและการทําเหมอืงขIอมูล 3(3-0-6) 

 344-462 ปฏิบัติการการจดัการระบบฐานขIอมูล 1(0-2-1) 

 344-492 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม 1(1-0-2) 

 344-493 การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวทิยาการ
คอมพิวเตอร� 

1(0-2-1) 

 344-495 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 

4.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม 344-492 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม 1(1-0-2) 

     มีความรับผิดชอบต�อตนเอง สังคม นอกจากนี้ ไดIสอดแทรก เรือ่ง คุณธรรม จรยิธรรม และเจตคติที่ดีต�อวิชาชีพในช้ันเรียน 

     และส่ิงแวดลIอม ของรายวชิาหลักของภาควชิาวิทยาการคอมพิวเตอร� 

5.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
ใชIภาษาไทยและภาษาต�างประเทศใน
การส่ือสาร 

344-392 สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร� 1(0-2-1) 

344-391 โครงงานทางวทิยาการคอมพิวเตอร� 1 1(0-3-0) 

344-491 โครงงานทางวทิยาการคอมพิวเตอร� 2 2(0-6-0) 

นอกจากนี้ ไดIสอดแทรก การใชIสไลด�ประกอบการสอนเปMนภาษาอังกฤษในรายวิชาต�าง ๆ ของหลักสูตรฯ 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค�ความรู.ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
 

ลําดับ องค�ความรู.ขั้นต่ําตาม มคอ.1 รายวิชาท่ีเก่ียวข.องในหลักสูตร 
1 โครงสรIางดิสครีต 

- Functions, Relations and Sets  
- Graphs and Trees  
- Basic Logic  
- Discrete Probability  
- Proof Techniques  
- Recurrence Relation  
- Basics of Counting  
- Generating Function 

344-281  คณิตศาสตร�สําหรับวทิยาการคอมพิวเตอร� 

2  พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 
- Fundamental Constructs  
- Event Driven Programming  
- Algorithmic Problem Solving  
- Object Oriented  
- Data Structures  
- Foundations Information Security  
- Recursion  
- Secure Programming 

344-141  พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร� 
344-211  โครงสรIางขIอมูล 
344-241  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�และการแกIปkญหา    
 

3 ความซับซIอนและขัน้ตอนวิธ ี
- Basic Analysis  
- Distributed Algorithms  
- Algorithmic Strategies  
- Basic Computability  
- Fundamental Algorithms 

344-311  การวิเคราะห�และออกแบบขั้นตอนวธิ ี

4 โครงสรIางและสถาปkตยกรรม 
- Digital Logic  
- Memory Architecture  
- Data Representation  
- Functional Organization  
- Assembly Level Organization  
- Multiprocessing 

344-221  สถาปkตยกรรมและองค�ประกอบคอมพิวเตอร� 

5 ระบบปฏิบัติการ 
- Overview of Operating Systems  
- Scheduling and Dispatch  
- Operating System Principles  
- Memory Management  
- Concurrency 

344-341  ระบบปฏิบัติการ 

6 การประมวลผลเครอืข�าย 
- Introduction  
- Web Organization  
- Network Security  
- Networked Applications 

344-321  การส่ือสารขIอมูลและเครือข�าย 
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ลําดับ องค�ความรู.ขั้นตํ่าตาม มคอ.1 รายวิชาท่ีเกี่ยวข.อง 
7 ภาษาการเขียนโปรแกรม 

- Overview  
- Virtual Machines  
- Basic Language Translation  
- Abstraction Mechanisms  
- Declarations and Types  
- Object-Oriented Programming 

344-242  การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตIน 
 
 

8 ปฏิสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�และคอมพิวเตอร� 
- Foundations  
- Building GUI Interfaces 

344-331  การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ 

9 กราฟWกและการประมวลภาพ 
- Fundamental Techniques  
- Graphics Systems 

344-251  การออกแบบซอฟต�แวร�เชิงปฏิสัมพันธ� 
 

10 ระบบชาญฉลาด 
- Fundamental Issues  
- Knowledge Based Reasoning  
- Basic Search Strategies 

344-371  ปkญญาประดิษฐ� 1 

11 การจัดการสารสนเทศ 
- Information Models  
- Data Modeling  
- Database Systems 

344-361  หลักการระบบฐานขIอมูล 
344-331  การวิเคราะห�และออกแบบสารสนเทศ 

12 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 
- History of Computing  
- Professional Ethics  
- Social Context  
- Risks  
- Analytical Tools  
- Intellectual Property 

344-492  จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม 

13 วิศวกรรมซอฟต�แวร� 
- Software Design  
- Requirements Specifications  
- Using APIs  
- Software Validations  
- Tools and Environments  
- Software Evolution  
- Software Processes  
- Software Project Management 

344-351  วิศวกรรมซอฟต�แวร�เบื้องตIน 

14 ศาสตร�เพื่อการคํานวณ 344-281  คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร� 
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ภาคผนวก จ 
แบบฟอร�มแสดงร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.ของแต8ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท.อน Active Learning หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลกัสตูร 

  

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน8วยกิต 

ร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน.น Active Learning 

 
ร.อยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวนชั่วโมง
ตามหน8วยกิต 

ร.อยละของการจัดการเรียนรู.แบบต8าง ๆ    
 
 

รวม 
ร.อยละ 100 

ใช.สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู. การอภปิราย 
ค.นคว.าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช.
ปLญหา 

เปDนฐาน 
 

แบบ 
เน.นทักษะ

กระบวนการคิด 
 

แบบอื่น ๆ 
 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร.อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู. 

ระบ ุ
ร.อยละ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
001-101  อาเซียนศึกษา                                         3(2-2-5) 30 30 10 50 10 - - - 100 

001-131  สุขภาวะกายและจิต                                  3(2-2-5) 30 50 20 - - 30 - - 100 

347-101  สถิติในชีวิตประจําวัน                               3(2-2-5) 30 30 4 - 8 8 ปฏิบัติการ 50 100 

890-101  การฟkงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน                3(3-0-6) 45 30 15 - - - 

1. การเรียนรูIแบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 15% 
2. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) 15% 
3. การเรียนรูIแบบใชIเกม (Games) 5% 
4. การเรียนรูIแบบทบทวนโดยผูIเรียน 
(Student-led review session) 5% 
5. Guided Practices 15% 

55 100 

890-102  การอ�านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน            3(3-0-6) 45 50 15 - - 35 - - 100 

890-211  เสริมทักษะการฟkงภาษาอังกฤษ                    3(3-0-6) 45 50 5 10 - - 
1. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) 35% 
 

35 
 

100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน8วยกิต 

ร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน.น Active Learning 

 
ร.อยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวนชั่วโมง
ตามหน8วยกิต 

ร.อยละของการจัดการเรียนรู.แบบต8าง ๆ    
 
 

รวม 
ร.อยละ 100 

ใช.สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู. การอภปิราย 
ค.นคว.าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช.
ปLญหา 

เปDนฐาน 
 

แบบ 
เน.นทักษะ

กระบวนการคิด 
 

แบบอื่น ๆ 
 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร.อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู. 

ระบ ุ
ร.อยละ 

890-214  เสริมทักษะดIานการฟkงและการพูด                 
            ภาษาอังกฤษ                                           3(2-2-5) 

 
30 

 
50 

 
20 

 
- 

 
- 

 
10 

1. การเรียนรูIแบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) นักศึกษาวิเคราะห�
ประเด็นที่กําหนด และจับกลุ�มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อสรุปและนําเสนอต�อชั้นเรียน 
2. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) นักศึกษาจับกลุ�มศึกษา
หัวขIอที่สนใจ นําเสนอต�อชั้นเรียน 
3. การเรียนรูIแบบผังความคิด (Concept 
mapping) นักศึกษาวางแผนออกแบบผัง
ความคิดเพื่อพัฒนาเปMนหัวขIอนําเสนอ 

 
20 

 
 
 
 

100 

890-221  การปรับปรุงการอ�านภาษาองักฤษ                 3(3-0-6) 45 50 5 - - 10 

1. การเรียนรูIแบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 15% 
2. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) 15% 
3. การเรียนรูIแบบการเขียนบันทึก (Keeping 
journal or logs) 5% 

35 100 

890-222  การอ�านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน            3(3-0-6) 45 40 - - - 20 
1. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) ไดIแก� Group work 20% 
และ Group presentation 20% 

40 100 

890-223  การอ�านหนังสือพิมพ�ภาษาองักฤษ                 3(3-0-6) 45 50 10 - - 10 

1. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) 15% 
2. การเรียนรูIแบบผังความคิด (Concept 
mapping) 15% 

30 

 
100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน8วยกิต 

ร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน.น Active Learning 

 
ร.อยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวนชั่วโมง
ตามหน8วยกิต 

ร.อยละของการจัดการเรียนรู.แบบต8าง ๆ    
 
 

รวม 
ร.อยละ 100 

ใช.สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู. การอภปิราย 
ค.นคว.าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช.
ปLญหา 

เปDนฐาน 
 

แบบ 
เน.นทักษะ

กระบวนการคิด 
 

แบบอื่น ๆ 
 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร.อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู. 

ระบ ุ
ร.อยละ 

890-224  การแปลเบื้องตIน                                      3(3-0-6) 45 50 15 - - 25 

1. การเรียนรูIแบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 5% 
2. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) 5% 

10 

100 

890-226  ไวยากรณ�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
             ในชีวิตจริง                                             3(3-0-6) 

45 50 15 - - 15 

1. การเรียนรูIแบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 10% 
2. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) 10% 

20 100 

890-227  การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตIน                     3(3-0-6) 45 40 - - - 40 
1. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) 20% 

20 100 

890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร� 
             และเทคโนโลยี                                        3(3-0-6) 

45 45 5 - - - 

1. การเรียนรูIแบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 15% 
2. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) 35% 

50 100 

890-245  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกจิ                           3(3-0-6) 45 50 - - - - 
1. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) 50% 

50 100 

890-251  การอ�านงานเขยีนวิชาการอังกฤษ                  3(3-0-6) 45 40 - - - - 

1. การเรียนรูIแบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 5% 
2. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) เช�น group work, 
Presentation 10% 
3. การเรียนรูIแบบทบทวนโดยผูIเรียน 
(Student-led review sessions) 5% 

20 

100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน8วยกิต 

ร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน.น Active Learning 

 
ร.อยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวนชั่วโมง
ตามหน8วยกิต 

ร.อยละของการจัดการเรียนรู.แบบต8าง ๆ    
 
 

รวม 
ร.อยละ 100 

ใช.สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู. การอภปิราย 
ค.นคว.าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช.
ปLญหา 

เปDนฐาน 
 

แบบ 
เน.นทักษะ

กระบวนการคิด 
 

แบบอื่น ๆ 
 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร.อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู. 

ระบ ุ
ร.อยละ 

890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                 3(3-0-6) 45 40 - - - 40 
1. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) 20% 

20 100 

890-261  ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน 
             และเทคโนโลยี                                        3(3-0-6) 

45 30 15 - - - 

1. การเรียนรูIแบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 20% 
2. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) Role play 15% และ 
Presentation 15% 
3. การเรียนรูIแบบใชIเกม (Games) 5% 

55 100 

890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต�อ   3(3-0-6) 45 40 10 - - 20 

1. การเรียนรูIแบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 15% 
2. การเรียนรูIแบบร�วมมือ (Collaborative 
learning group) 15% 

30 100 

890-361  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน                     3(3-0-6) 45 15 20 30 - 15 
1. การฝ�กโดยใชIบทบาทสมมติ 
2. การนําเสนอผลการคIนควIา 
3. การฝ�กปฏิบัติ 

20 100 

895-101  พฤติกรรมศาสตร�                                     3(3-0-6) 45 50 20 10 10 10 - - 100 

895-125  การใชIภาษาไทย                                      3(2-2-5) 30 40 30 - - - ฝ�กปฏิบัติ 30 100 

895-135  สุนทรียศาสตร�แห�งชีวิต                              3(2-2-5) 30 50 20 15 5 10 - - 100 

895-171  ภูมิปkญญาในการดําเนินชีวิต                        3(2-2-5) 30 50 20 - 10 20 - - 100 

895-203  จิตวิทยาทั่วไป                                        3(3-0-6) 45 50 20 - 20 10 - - 100 

895-205  เศรษฐศาสตร�และการปกครอง                     2(2-0-4) 30 40 20 10 10 20 - - 100 

895-303  เศรษฐศาสตร�เพื่อชีวิต                               3(3-0-6) 45 50 15 15 10 10 - - 100 
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แบบฟอร�มแสดงร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.ของแต8ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท.อน Active Learning หมวดวิชาเฉพาะของหลักสตูร  

  
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน8วยกิต 

ร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน.น Active Learning 

 
ร.อยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวนชั่วโมง
ตามหน8วยกิต 

ร.อยละของการจัดการเรียนรู.แบบต8าง ๆ    
 
 

รวม 
ร.อยละ 100 

ใช.สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู. การอภปิราย 
ค.นคว.าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช.
ปLญหา 

เปDนฐาน 
 

แบบ 
เน.นทักษะ

กระบวนการคิด 
 

แบบอื่น ๆ 
 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร.อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู. 

ระบ ุ
ร.อยละ 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร�พื้นฐาน 
322-101  คณิตศาสตร�พื้นฐาน 1                               3(3-0-6) 45 50   50  

 
100 

322-102  คณิตศาสตร�พื้นฐาน 2                               3(3-0-6) 45 50   50   100 

324-101  เคมีทั่วไป 1                                           3(3-0-6) 45 70   15 15   100 

325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                               1(0-3-0)       ปฏิบัติการ 100 100 

330-101  หลักชีววิทยา 1                                       3(3-0-6) 45 70 30      100 

331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                          1(0-3-0)       ปฏิบัติการ 100 100 

332-101  ฟWสิกส�พื้นฐาน 1                                      3(3-0-6) 45 50 10  20 20   100 

332-111  ปฏิบัติการฟWสิกส�พื้นฐาน 1                         1(0-2-1)       ปฏิบัติการ 100 100 
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แบบฟอร�มแสดงร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.ของแต8ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท.อน Active Learning ให.บริการสอนหลกัสตูรอื่น ๆ  
  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน8วยกิต 

ร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน.น Active Learning 

 
ร.อยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวนชั่วโมง
ตามหน8วยกิต 

ร.อยละของการจัดการเรียนรู.แบบต8าง ๆ  
 
 

รวม 
ร.อยละ 100 

ใช.สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู. การอภปิราย 
ค.นคว.าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช.
ปLญหา 

เปDนฐาน 
 

แบบ 
เน.นทักษะ

กระบวนการคิด 
 

แบบอื่น ๆ 
 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร.อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู. 

ระบ ุ
ร.อยละ 

345-101  คอมพิวเตอร�และการประยกุต�                       3(2-2-5) 30 40 5   5 ปฏิบัติการ 50 100 

345-102  คอมพิวเตอร�และการโปรแกรม                      3(2-2-5) 30 30  5 5 10 ปฏิบัติการ 50 100 

345-241  หลักการโปรแกรม                                     3(2-2-5) 30 30  5 5 10 ปฏิบัติการ 50 100 
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แบบฟอร�มแสดงร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.ของแต8ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท.อน Active Learning   
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ8มวิชาบังคับ วิชาเฉพาะ และวิชาเลือกในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร�  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน8วยกิต 

ร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน.น Active Learning 

 
ร.อยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวนชั่วโมง
ตามหน8วยกิต 

ร.อยละของการจัดการเรียนรู.แบบต8าง ๆ    
 
 

รวม 
ร.อยละ 100 

ใช.สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู. การอภปิราย 
ค.นคว.าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช.
ปLญหา 

เปDนฐาน 
 

แบบ 
เน.นทักษะ

กระบวนการคิด 
 

แบบอื่น ๆ 
 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร.อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู. 

ระบ ุ
ร.อยละ 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ8มวิชาบังคับ (วิชาแกน) 
344-281  คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร�          3(3-0-6) 45 50   25 25   100 

หมวดวิชาเฉพาะ และวิชาเลือก 
344-101  พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร�                        3(2-2-5) 30 40 5   5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-141  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�             2(1-2-3) 15 40  5  5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-211  โครงสรIางขIอมูล                                         3(2-2-5) 30 40   5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-221  สถาปkตยกรรมและองค�ประกอบคอมพิวเตอร�       3(2-2-5) 30 40 5   5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-231  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                            3(2-2-5) 30 40   5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-232  ระบบการจัดการความรูI                                3(3-0-6) 45 50 20 20 5 5   100 

344-233  การวิเคราะห�และการคIนคืนสารสนเทศ              3(3-0-6) 45 50 15 20 5 10   100 

344-241  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร�และการแกIปkญหา 2(1-2-3)   15 40   5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-242  การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตIน                         3(2-2-5) 30 40   5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-243  เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเว็บ                    3(2-2-5) 30 40   5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-251  การออกแบบซอฟต�แวร�เชิงปฏิสัมพันธ�               2(1-2-3)            15 35 5 5  5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-282  การออกแบบกราฟWกส�และการประยุกต�ทัศนศิลป�  3(2-2-5) 
             ดIวยคอมพวิเตอร�                                         

30 40  5  5 ปฏิบัติการ 50 
100 

127 



10 

 

 

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน8วยกิต 

ร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน.น Active Learning 

 
ร.อยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวนชั่วโมง
ตามหน8วยกิต 

ร.อยละของการจัดการเรียนรู.แบบต8าง ๆ    
 
 

รวม 
ร.อยละ 100 

ใช.สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู. การอภปิราย 
ค.นคว.าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช.
ปLญหา 

เปDนฐาน 
 

แบบ 
เน.นทักษะ

กระบวนการคิด 
 

แบบอื่น ๆ 
 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร.อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู. 

ระบ ุ
ร.อยละ 

344-311  การวิเคราะห�และออกแบบขัน้ตอนวิธ ี               3(3-0-6) 45 50  20 10 20   100 

344-321  การสื่อสารขIอมูลและเครือข�าย                        3(2-2-5) 30 40   5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-322  ไมโครโพรเซสเซอร�และการเชื่อมต�อ                  3(2-2-5) 30 30  10 10  ปฏิบัติการ 50 100 

344-323  การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 1                3(2-2-5) 30 30  10 10  ปฏิบัติการ 50 100 

344-324  การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 2                3(2-2-5) 30 30  10 10  ปฏิบัติการ 50 100 

344-325  ระบบเครือข�ายคอมพวิเตอร�                           3(2-2-5) 30 40   5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-326  เทคโนโลยีอินเทอร�เน็ตและการประยุกต�             3(2-2-5) 30 40 5   5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-331  การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ        3(2-2-5) 30 40   5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-341  ระบบปฏิบัติการ                                         3(2-2-5) 30 40 5  5  ปฏิบัติการ 50 100 

344-342  การออกแบบและการโปรแกรมเชิงวัตถุ              3(2-2-5) 30 40  5  5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-343  การโปรแกรมเชิงตรรกะ                                3(3-0-6) 45 50 15 20 5 10   100 

344-344  การแกIปkญหาดIวยการโปรแกรมเชิงทัศน�             3(2-2-5) 30 40 5   5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-345  การโปรแกรมอุปกรณ�สื่อสารเคลื่อนที่และการ      3(2-2-5) 
             ประยุกต�   

30 30  10 5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-346  การโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร�                        3(2-2-5) 30 35  10  5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-351  วิศวกรรมซอฟต�แวร�เบื้องตIน                          3(2-2-5) 30 40 5  5  ปฏิบัติการ 50 100 

344-361  หลักการระบบฐานขIอมูล                              3(2-2-5) 30 40 5   5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-362  ระบบฐานขIอมูลขั้นสูง                                  3(2-2-5) 30 40   5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-371  ปkญญาประดิษฐ� 1                                      3(3-0-6) 45 50 20 20  10   100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน8วยกิต 

ร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน.น Active Learning 

 
ร.อยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวนชั่วโมง
ตามหน8วยกิต 

ร.อยละของการจัดการเรียนรู.แบบต8าง ๆ    
 
 

รวม 
ร.อยละ 100 

ใช.สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู. การอภปิราย 
ค.นคว.าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช.
ปLญหา 

เปDนฐาน 
 

แบบ 
เน.นทักษะ

กระบวนการคิด 
 

แบบอื่น ๆ 
 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร.อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู. 

ระบ ุ
ร.อยละ 

344-381  เทคนิคการจัดการ                                      3(3-0-6) 45 50 15 15 10 10   100 

344-382  การจําลอง                                               3(2-2-5) 30 40 5 5   ปฏิบัติการ 50 100 

344-391  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1               1(0-3-0)    100     100 

344-392  สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�                    1(0-2-1)      20 
รายงาน /นําเสนอ

หนIาชั้นเรียน 
80 100 

344-411  วิทยาการเขIารหัสลับเบือ้งตIน                          3(3-0-6) 45 50 20 20  10   100 

344-421  สถาปkตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร�วิส            3(2-2-5) 30 40  5 5  ปฏิบัติการ 50 100 

344-422  ความมั่นคงของระบบและเครือข�ายคอมพวิเตอร�   3(2-2-5) 30 35  5 5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-423  วิศวกรรมโปรโตคอล                                    3(2-2-5) 30 40   5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-424  ระบบประมวลผลแบบกระจาย                        3(2-2-5) 30 40   5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-425  ปฏิบัติการการจัดการระบบและเครือข�าย            1(0-2-1)       ปฏิบัติการ 100 100 

344-431  ระบบสนับสนุนการจัดการและตัดสินใจ              3(3-0-6) 45 50 20 15 5 10   100 

344-441 การสรIางตัวแปลภาษา                             3(2-2-5) 45 50 20 20  10   100 
344-451  การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต�แวร�          3(2-2-5) 30 35 5  5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-452  การวัดและประเมินซอฟต�แวร�                         3(3-0-6) 45 50 20 10 15 5   100 

344-453  เทคนิคการทดสอบซอฟต�แวร�                          3(2-2-5) 30 35 5  5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-454  วิศวกรรมความตIองการ                                 3(2-2-5) 30 40 5   5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-463  วิทยาการขIอมูล                                          3(3-0-6) 45 50 20 15 5 10   100 

344-455  วิศวกรรมซอฟต�แวร�เชิงวัตถุ                            3(2-2-5) 30 40 5   5 ปฏิบัติการ 50 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน8วยกิต 

ร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน.น Active Learning 

 
ร.อยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวนชั่วโมง
ตามหน8วยกิต 

ร.อยละของการจัดการเรียนรู.แบบต8าง ๆ    
 
 

รวม 
ร.อยละ 100 

ใช.สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู. การอภปิราย 
ค.นคว.าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช.
ปLญหา 

เปDนฐาน 
 

แบบ 
เน.นทักษะ

กระบวนการคิด 
 

แบบอื่น ๆ 
 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร.อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู. 

ระบ ุ
ร.อยละ 

344-461  คลังขIอมูลและการทําเหมืองขIอมูล                    3(3-0-6) 45 50 15 20 5 10   100 

344-462  ปฏิบัติการการจัดการระบบฐานขIอมูล                1(0-2-1)       ปฏิบัติการ 100 100 

344-471  ปkญญาประดิษฐ� 2                                       3(3-0-6) 45 50 20 20  10   100 

344-472  หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ                  3(3-0-6) 45 50 20 20  10   100 

344-473  หลักการโครงข�ายประสาทเทียม                       3(3-0-6) 45 50 20 20  10   100 

344-474  การรูIจํารูปแบบ                                          3(3-0-6) 45 50 20 10 10 10   100 

344-481  ทฤษฎีการคํานวณ                                       3(3-0-6) 45 50 20  20 10   100 

344-482  คอมพิวเตอร�กราฟWกส�เบื้องตIน                         3(3-0-6) 45 50 15 20 10 5   100 

344-483  การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล                         3(2-2-5) 30 50 15 20 10 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-484  การประมวลผลสัญญาณเชิงตัวเลขเบื้องตIน          3(3-0-6) 45 50 20 10 10 10   100 

344-491  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2                2(0-6-0)    100     100 

344-492  จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม                    1(1-0-2) 15 50 20  15 15   100 

344-493  การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับ         1(0-2-1) 
             นักวิทยาการคอมพิวเตอร�   

    20 30 แบบทดสอบ 50 100 

344-494  การฝ�กงานทางคอมพวิเตอร�                           2(0-6-0)       
ทํางานในสถาน
ประกอบการ 100 100 

344-495  สหกิจศึกษา                                            6(0-18-0)    30   
ทํางานในสถาน
ประกอบการ 

70 100 

344-496  หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1            3(3-0-6) 45 50 15 15 10 10   100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน8วยกิต 

ร.อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู.แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน.น Active Learning 

 
ร.อยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวนชั่วโมง
ตามหน8วยกิต 

ร.อยละของการจัดการเรียนรู.แบบต8าง ๆ    
 
 

รวม 
ร.อยละ 100 

ใช.สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู. การอภปิราย 
ค.นคว.าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช.
ปLญหา 

เปDนฐาน 
 

แบบ 
เน.นทักษะ

กระบวนการคิด 
 

แบบอื่น ๆ 
 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร.อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรียนรู. 

ระบ ุ
ร.อยละ 

344-497  หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2            3(2-2-5) 30 40   5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

344-498  หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 3            2(2-0-4) 30 50 20 10 10 10   100 

344-499  หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 4            2(1-2-3) 15 40   5 5 ปฏิบัติการ 50 100 

 

หมายเหตุ     รายวิชาต.องจัดการสอนที่เน.น active learning ไม8น.อยกว8าร.อยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงตามหน8วยกิต  และ 
                        หลักสูตรต.องจัดการสอนที่เน.น active learning ไม8น.อยกว8าร.อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร   
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ภาคผนวก ฉ 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การค.นคว.าวิจัย หรือการแต8งตํารา 

ของอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ประจํา 
 
1.   นางสาวนทีกานต�  สุเมธสิทธิกุล 

คุณวุฒิ  วท.ม. สาขาวิชา  ชีวสถิติ 
ตําแหน8งทางวิชาการ ผูIช�วยศาสตราจารย� 

 1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  รายวิชา       หน8วยกิต 

344-343    การโปรแกรมเชิงตรรกะ         3(3-0-6) 

344-381    เทคนิคการจัดการ       3(3-0-6) 
344-382    การจําลอง            3(2-2-5) 

 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 

 345-101    คอมพิวเตอร�และการประยุกต�             3(2-2-5) 

2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี  

 2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม   
(1)  Sumetsittikul N., Attarajai N., and Seupkapun P., “5 REASONS FOR GRATEFUL 

APPRECIATION” in  Proceedings- Behavioral Science and Social Problems Behavioral 
Science and Social Problems  4th International Conference on Humanities and Social 
Sciences, 2012. 

 
2.   นางอภิรดา  ธาดาเดช  

คุณวุฒิ  M.Sc. สาขาวิชา  Computer Science 

ตําแหน8งทางวิชาการ ผูIช�วยศาสตราจารย� 

 1.   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

   รายวิชา       หน8วยกิต 
344-231    ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
344-331    การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ           3(2-2-5) 
344-453    เทคนิคการทดสอบซอฟต�แวร�                            3(2-2-5) 
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 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 
 344-495    สหกิจศึกษา        6(0-18-0) 

 345-102    คอมพิวเตอร�และการโปรแกรม            3(2-2-5) 
      

2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 

 2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี  

2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม  
(1) Kansomkeat S., Sukpisit S., Thadadech A., Sae Ueng P., and Skrbic S., March 8 – 11, 

2015, "Fuzzy Ordering Implementation Applied in Fuzzy XQuery", Proceedings of 
the International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2015), 
Kopaonic, Serbia, pp. 443-448. 

(2) Kansomkeat, S., Sukpisit, S., Thadadech, A., Sae Ueng P., and Skrbic S., March 8 – 11, 
2015, Sukpisit, S., Kansomkeat, S., Sae Ueng P., Thadadech, A., and Skrbic S., February 
2 - 3, 2015, "Polygon Intersection Based Algorithm for Fuzzy Set Compatibility 
Calculations", Proceedings of the International Conference on Information 
Technology (ICIT 2015), Singapore, pp. 241-248 

 
3.   นางเชาวนี  ศรีวิศาล 

คุณวุฒิ  วท.ม. สาขาวิชา  วิทยาการสารสนเทศ 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย� 

 1.   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้   
  รายวิชา       หน8วยกิต 

344-211    โครงสรIางขIอมูล          3(2-2-5) 

 344-251    การออกแบบซอฟต�แวร�เชิงปฏสิัมพันธ�                   2(1-2-3) 
344-311    การวิเคราะห�และออกแบบข้ันตอนวิธี     3(3-0-6) 

 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
 344-481    ทฤษฎีการคํานวณ       3(3-0-6) 
 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 

 345-101    คอมพิวเตอร�และการประยุกต�             3(2-2-5) 
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2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ 

(1)  Ratanothayanon, S., Srivisal, C., Vanichayobon, S., and Preechaveerakul, L., August 3 – 

4, 2012, “Comparative Classifiers for Software Quality Assessment”, International 

Journal of Engineering and Technology, vol.4, no. 4, pp. 404-408. 

2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม   
  (1) ปวีณา  หมัดอะดั้ม, อารีนา  เบ็ญสะอีด และเชาวนี  ศรีวิศาล, “ระบบจัดการการฝlกงานของ

นักศึกษา กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติดIาน
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 8 (NCCIT 2012), 9 - 10 พฤษภาคม 2555, ชลบุรี, 
ประเทศไทย. 

 
4.    นายนิธิ  ทะนนท� 

คุณวุฒิ  วท.ม. สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร� 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย� 

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้   
  รายวิชา       หน8วยกิต 

344-242    การโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองตIน               3(2-2-5)  
344-243    เทคนิคการโปรแกรมบนเว็บ              3(2-2-5) 

 344-321     การสื่อสารขIอมูลและเครือข�าย             3(2-2-5) 
344-326   เทคโนโลยีอินเทอร�เน็ตและการประยุกต�     3(2-2-5) 

 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 

345-102 คอมพิวเตอร�และการโปรแกรม     3(2-2-5) 
 

2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี  

2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม  
(1) Sangmee, P., Thanon, N., and Elz, N., April 24 – 26, 2012, “Anomaly Detection Using 

New MIB Traffic Parameters based on Profile”, Proceedings of the 8th International 

Conference on Computing Technology and Advanced Information Technology 

Management, Korea.  
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5.   นางสาวสุนิดา  รัตโนทยานนท� 
คุณวุฒิ  M.S.  สาขาวิชา  Computer Science 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย� 

 1.   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้   
  รายวิชา       หน8วยกิต 

344-231    ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ      3(2-2-5) 

344-461    คลังขIอมูลและการทําเหมืองขIอมูล     3(3-0-6) 

 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 

 345-101    คอมพิวเตอร�และการประยุกต�             3(2-2-5) 
 345-102    คอมพิวเตอร�และการโปรแกรม            3(2-2-5) 

2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ 

(1)  Ratanothayanon, S., Srivisal, C., Vanichayobon, S., and Preechaveerakul, L., August 3 – 

4, 2012, “Comparative Classifiers for Software Quality Assessment”, International 

Journal of Engineering and Technology, vol.4, no. 4, pp. 404-408. 

 

2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม   ไม�ม ี
 
6.    นายสาธิต  อินทจักร� 

วุฒิ  วศ.ด.  สาขาวิชา   วิศวกรรมไฟฟmา 

ตําแหน8งทางวิชาการ รองศาสตราจารย� 

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้   
 รายวิชา       หน8วยกิต 

 344-483    การประมวลผลภาพเชิงดิจิตอล                           3(2-2-5) 
 344-474    การรูIจํารูปแบบ                 3(3-0-6) 
 344-484    การประมวลผลสัญญาณเชิงตัวเลขเบ้ืองตIน    3(3-0-6) 

344-481    ทฤษฎีการคํานวณ                              3(3-0-6) 
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 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 
 
 2.  ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 

   2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี 

  
 2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม  

(1) Chankhachon S., and Intajag S.,  July 22-24, 2015, "Resourceful Method to Romove 

Mixed Gaussian-Impulse Noise in Color Images", The 12th International Joint 

Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2015), Prince of 

Sonkla University, pp 132-134. 

(2) Phayapchaiyakun S., Intajag S., and Jintasuttisak T .,Oct. 22-25, 2014, “Spectral 
Preservation of Pan-sharpening for THEOS imagery”, Proceedings of 2014 14th 
International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), KINTEX, 
Gyeonggi-do, Korea, pp 22-24. 

(3) Jintasuttisak T., and Intajag, S. Oct. 22-25, 2014, "Color Retinal Image Enhancement 
by Rayleigh Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization", 14th International 
Conference on Control, Automation and Systems, KINTEX, Gyeonggi-do, Korea, pp. 69. 

(4) Intajag S., Wettayaprasit W., Kansomkeat S., February 1 – 2, 2012, “HIS-Based Fusion 
to Enhance Vegetation Zone in THEOS Imagery”,  Proceedings of the Advances in 
Biomedical Engineering (APEST  2012), Kuala Lumpur, Malaysia, Vol.6, pp. 587-592. 

(5) Intajag  S., and Kansomkeat S., June 26 – 28, 2012, “Enhanced  Vegetation Index of 
THEOS Imagery by Pan-Sharpening”, Proceedings of the 8th International 
Conference on Information Science and Digital  Content Technology (ICIDT2012), 
Korea. Vol.3, pp. 524-529.  

(6) สาธิต อินทจักร�, วิภาดา เวทย�ประสิทธิ, และ สุวรรณี พยับไชยกุล, 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 
2555, “การหลอมรวมข.อมูลสําหรับภาพถ8ายดาวเทียม ธีออส”,  Proceedings of the  9th  
International Joint Conference on Computer  Science and Software Engineering 
(JCSSE), pp. 64-70.   
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7.   นางนิษฐิดา   เอลซ�    
 วุฒิ  Ph.D.  สาขาวิชา  Computer Engineering 
 ตําแหน8งทางวิชาการ ผูIช�วยศาสตราจารย� 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

    รายวิชา       หน8วยกิต 
 344-325    ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร� 3(2-2-5) 
 344-326    เทคโนโลยีอินเทอร�เน็ตและการประยุกต� 3(2-2-5) 
 344-341    ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

344-422    ความมั่นคงของระบบและเครือข�ายคอมพิวเตอร�    3(2-2-5)  
344-423    วิศวกรรมโปรโตคอล      3(2-2-5) 
344-425    ปฏิบัติการการจัดการระบบและเครือข�าย                    1(0-2-1) 

 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-492    จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม     1(1-0-2) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 

 

2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 
  2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ   ไม�ม ี

  2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม 
(1) Rodnikorn P., Elz N., and Preechaveerakul L., July  4 – 6,   2012, " SIPE-SAP :  SIP 

Extension for Signaling Attacks Protection", Proceedings of the Fourth International 
Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2012), Phuket, Thailand,  pp. 
296-300.  

(2) Sangmee P., Thanon N., and Elz N., April 24 – 26, 2012, “Anomaly Detection Using 

New MIB Traffic Parameters based on Profile”, Proceedings of the 8th International 

Conference on Computing Technology and Advanced Information Technology 

Management, Korea.  
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8.   นายภัทร  อัยรักษ� 
คุณวุฒิ  Ph.D.  สาขาวิชา  Physics 
ตําแหน8งทางวิชาการ ผูIช�วยศาสตราจารย� 

 1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
  รายวิชา       หน8วยกิต 

344-323    การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 1     3(2-2-5) 

344-324    การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร� 2     3(2-2-5) 

344-344    การแกIปkญหาดIวยการโปรแกรมเชิงทัศน�     3(2-2-5) 

344-345    การโปรแกรมอุปกรณ�สื่อสารเคลื่อนท่ีและการประยุกต�   3(2-2-5) 

 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 

344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 

 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 
 345-102    คอมพิวเตอร�และการโปรแกรม            3(2-2-5) 

 
2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 

2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ   
(1) Phanthong T., Maki T., Ura T., Sakamaki T. and Aiyarak P., 2014, “Application of A* 

algorithm for real-time path re-planning of an unmanned surface vehicle 
avoiding underwater obstacles”, in Journal of Marine Science and Application, vol. 
13(1), pp. 105-116. 

 
2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม   

(1) Sae-Lim W., Wettayaprasit W. and Aiyarak P., “Leukemia classification using deep 
belief network”, in Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial 
Intelligence and Applications, AIA 2013. 
 

9.    นางสาวลัดดา  ปรีชาวีรกุล 
คุณวุฒิ  วท.ด. สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร� 
ตําแหน8งทางวิชาการ ผูIช�วยศาสตราจารย� 

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้   
  รายวิชา       หน8วยกิต 

344-101    พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร�                             3(2-2-5) 
344-141    พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�                           2(1-2-3) 

 344-211    โครงสรIางขIอมูล                3(3-0-6) 
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344-282    การออกแบบกราฟWกส�และการประยุกต�ทัศนศิลป�ดIวยคอมพิวเตอร�  3(2-2-5) 
 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 

344-411    วิทยาการเขIารหัสลับเบ้ืองตIน               3(3-0-6) 
  344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
  344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 
 

2.  ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 

2.1 บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  
(1)  Chusri S., Preechaveerakul L.,Saelee D., and Vanichayobon S., 2015, "RTANS: A Real-

time Tracking and Navigation System for Smartphone", International of 
Information Processing and Management (IJIPM), Vol. 6, No. 1, pp. 56 – 63. 

(2)  Ratanothayanon, S., Srivisal, C., Vanichayobon, S.,andPreechaveerakul, L., August 3 – 

4, 2012, “Comparative Classifiers for Software Quality Assessment”, International 

Journal of Engineering and Technology, vol.4, no. 4, pp. 404-408. 

 
2.2 บทความวิจัยเสนอในท่ีประชมุวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม  

(1) Keawpibal N., Duangsuwan J., Wettayaprasit W., Preechaveerakul L. and 
Vanichayobon S., July 22-24, 2015, "DistEQ: Distributed Equality Query Processing 
on Encoded Bitmap Index", The 12th International Joint Conference on Computer 
Sciences and Software Engineering (JCSSE 2015). 

(2) เจ�ะอาซียะ มาม,  ฮามีดะ เจะแต,  ศิริรัตน� วณิชโยบลและ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, “ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค�มูลนิธิ มัสยิดบ.านเหนือ”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและ
งานพัฒนาเชิงประยุกต� ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558. 

(3) ฐิตินันท� เพชรชลธาร, กชกร ลาวัลย�วุธ,  ศิริรัตน� วณิชโยบลและ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, “ทดสอบตาบอด
สี (Color Blindness Test on Mobile)”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิง
ประยุกต� ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558. 

(4) บัสรันดร� ดาเลาะ ฮัมดี หะยีแวจิ  ลัดดา ปรีชาวีรกุลและศิริรัตน� วณิชโยบล, "ระบบตรวจสอบการ
เข.าชั้นเรียนของนักศึกษาโดยใช.รหัสคิวอาร�",  การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิง
ประยุกต� ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558.  

(5) วรัญ ู ธรรมโชติ, ศิริรัตน� วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุลและวิภาดา เวทย�ประสิทธ์ิ, “ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร�ในการวางแผนเฝ�าระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและ
งานพัฒนาเชิงประยุกต� ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558. 

(6) สุรีย�รัตน� เลิศบูรณฉัตร, ศิริรัตน� วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุลและวิภาดา เวทย�ประสิทธ์ิ, “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร�สําหรับการดูแลจัดการเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร”, การประชุม
วิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต� ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 
2558. 
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(7) อารี บุญธรรมโม และลัดดา ปรีชาวีรกุล, “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยใช.เทคโนโลยีการ
ซ8อนข.อมูลบน OBEC LMS” การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต� ครั้งท่ี 7 
(ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558. 

(8)  Rodnikorn P., Elz N., and Preechaveerakul L., July  4 – 6, 2012, "SIPE-SAP: SIP 
Extension for Signaling Attacks Protection", Proceedings of the Fourth International 
Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2012), Phuket, Thailand, pp. 
296-300. 

 
10. นางวิภาดา   เวทย�ประสิทธิ์   

 วุฒิ  วท.ด.  สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร� 
 ตําแหน8งทางวิชาการ ผูIช�วยศาสตราจารย� 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา       หน8วยกิต 
344-232    ระบบการจัดการความรูI      3(3-0-6)  
344-371    ปkญญาประดิษฐ� 1       3(3-0-6) 
344-471    ปkญญาประดิษฐ� 2              3(3-0-6) 
344-472    หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ             3(3-0-6) 
344-473    หลักการโครงข�ายประสาทเทียม              3(3-0-6) 

 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 

 
2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 
  2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี 

  2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม  
(1) Keawpibal N., Duangsuwan J., Wettayaprasit W., Preechaveerakul L. and 

Vanichayobon S., July 22-24, 2015, "DistEQ: Distributed Equality Query Processing 
on Encoded Bitmap Index", The 12th International Joint Conference on Computer 
Sciences and Software Engineering (JCSSE 2015). 

(2) Baka  A., Wettayaprasit W. and Vanichayobon S., May 6-8 , 2014, ."A Novel 
Discretization Technique Using Class Attrubute Interval Average", The Fourth 
International Conference on Digital Information and Communication Technology and 
its Applications (DICTAP 2014), University of the Thai Chamber of Commerce, 
Bangkok, Thailand.  
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(3)  สาธิต อินทจักร�, วิภาดา เวทย�ประสิทธิ, และ สุวรรณี พยับไชยกุล, 30 พฤษภาคม – 1  มิถุนายน 
2555, “การหลอมรวมข.อมูล สําหรับภาพถ8ายดาวเทียม ธีออส”,  Proceedings of the  Ninth  
International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
(JCSSE), pp. 64-70.  

(4)  อับดุลเลาะ  บากา, วิภาดา  เวทย�ประสิทธ์ิ และศิริรัตน�  วณิชโยบล, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 
2555, “การสร.างแบบจําลองพยากรณ�น้ําท8วมโดยใช.เทคนิคการทําเหมืองข.อมูลของอําเภอ
หาดใหญ8”, Proceedings of the 9th International Joint Conference on Computer Science 
and Software Engineering (JCSSE 2012), Bangkok. 

(5)  Wichaidit S., Chaiwong K., Wardkean P., and Wettayaprasit W., May 25 – 27, 2012, 
“New Hybrid Adaptive Ant Colony Optimization and Self-Organizing Map for 
DNA Microarray Group Finging”, Proceedings of the IEEE International Conference 
on Computer Science and Automation Engineering (CSAE 2012), Zhangjiajie, China. pp. 
444-447. 

(6)  Tippayawong S., Somboonsuk B., Towattana P., Wattayaprasit W., April 21, 2555, 
“Research Management Information System in Songkhla Lake Basin in the South 
of Thailand”, Proceedings of the 4th International Conference on Humanities and 
Social Science, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Thailand, pp. 13-
20. 

(7)  Intajag S., Wettayaprasit W., Kansomkeat S., February 1 – 2, 2012, “HIS-Based Fusion 
to Enhance Vegetation Zone in THEOS Imagery”,  Proceedings of the Advances in 
Biomedical Engineering (APEST  2012), Kuala Lumpur, Malaysia, Vol.6, pp. 587-592. 

 

11.   นางสาวศิริรัตน� วณิชโยบล   
คุณวุฒิ  Ph.D. สาขาวิชา  Computer Science 

ตําแหน8งทางวิชาการ ผูIช�วยศาสตราจารย� 

1.  ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

   รายวิชา       หน8วยกิต 
344-101     พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร�      3(2-2-5) 
344-141     พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�     2(1-2-3) 

 344-211    โครงสรIางขIอมูล                3(3-0-6) 
 344-311    การวิเคราะห�และออกแบบข้ันตอนวิธี              3(3-0-6) 

 344-361    หลักการระบบฐานขIอมลู               3(2-2-5) 
 344-362    ระบบฐานขIอมูลข้ันสูง      3(2-2-5)  
 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
 344-461    คลังขIอมูลและการทําเหมืองขIอมูล              3(3-0-6) 
 344-463    วิทยาการขIอมูล                3(3-0-6) 
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 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 

 345-101    คอมพิวเตอร�และการประยุกต�             3(2-2-5) 
      

2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 

2.1 บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ   

(1)  Chusri S., Preechaveerakul L., Saelee D., and Vanichayobon S., 2015, "RTANS: A Real-

time Tracking and Navigation System for Smartphone", International of 

Information Processing and Management (IJIPM), Vol. 6, No. 1, pp. 56 – 63.  

(2)  Ratanothayanon S., Srivisal C., Vanichayobon S., and Preechaveerakul L.,  August 3 – 

4, 2012, “Comparative Classifiers for Software Quality Assessment”, International 

Journal of Engineering and Technology, vol. 4,  no. 4, pp. 404-408. 

 

2.2 บทความวิจัยเสนอในท่ีประชมุวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม  
(1) Keawpibal N., Duangsuwan J., Wettayaprasit W., Preechaveerakul L. and 

Vanichayobon S., July 22-24, 2015, "DistEQ: Distributed Equality Query Processing 
on Encoded Bitmap Index", The 12th International Joint Conference on Computer 
Sciences and Software Engineering (JCSSE 2015). 

(2) เจ�ะอาซียะ มาม,  ฮามีดะ เจะแต,  ศิริรัตน� วณิชโยบลและ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, “ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค�มูลนิธิ มัสยิดบ.านเหนือ”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและ
งานพัฒนาเชิงประยุกต� ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558. 

(3) ฐิตินันท� เพชรชลธาร, กชกร ลาวัลย�วุธ,  ศิริรัตน� วณิชโยบลและ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, “ทดสอบตาบอด
สี (Color Blindness Test on Mobile)”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิง
ประยุกต� ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558. 

(4) บัสรันดร� ดาเลาะ ฮัมดี หะยีแวจิ  ลัดดา ปรีชาวีรกุลและศิริรัตน� วณิชโยบล, "ระบบตรวจสอบการ
เข.าชั้นเรียนของนักศึกษาโดยใช.รหัสคิวอาร�",  การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิง
ประยุกต� ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558.  

(5) วรัญ ู ธรรมโชติ, ศิริรัตน� วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุลและวิภาดา เวทย�ประสิทธ์ิ, “ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร�ในการวางแผนเฝ�าระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและ
งานพัฒนาเชิงประยุกต� ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558. 

(6) วรัญ ู ธรรมโชติ และศิริรัตน� วณิชโยบล, “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร�ติดตามสถานท่ีได.รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ�ความไม8สงบ”,  การประชุมวิชาการระดับชาติดIานการบริหารจัดการ ครั้งท่ี 
7  (NCAM 2015), วันท่ี 28 มิถุนายน 2558. 
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(7) สุรีย�รัตน� เลิศบูรณฉัตร, ศิริรัตน� วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุลและวิภาดา เวทย�ประสิทธ์ิ, “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร�สําหรับการดูแลจัดการเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร”, การประชุม
วิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต� ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 
2558. 

(8)  สุรีย�รัตน� เลิศบูรณฉัตรและศิริรัตน� วณิชโยบล, “การประยุกต�ใช.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�ในการ
บริหารจัดการเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติสําหรับธนาคาร”, การประชุมวิชาการระดับชาติดIานการ
บริหารจัดการ ครั้งท่ี 7  (NCAM 2015), วันท่ี 28 มิถุนายน 2558. 

(9) Keawpibal A., Wattanakitrungroj N., and Vanichayobon S., April 24 – 26, 2012, 
“Enhanced Encoded Bitmap Index for equality query”, Proceedings of the 2012 
8th International Conference on Computing Technology and Information Management 
(ICCM), Seoul, Korea, pp. 293-298.  

(10) อับดุลเลาะ  บากา, วิภาดา  เวทย�ประสิทธ์ิ และศิริรัตน�  วณิชโยบล, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 
2555, “การสร.างแบบจําลองพยากรณ�น้ําท8วมโดยใช.เทคนิคการทําเหมืองข.อมูลของอําเภอ
หาดใหญ8”, Proceedings of the 9th International Joint Conference on Computer Science 
and Software Engineering (JCSSE 2012), Bangkok. 

 
12. นางสาวสุภาภรณ� กานต�สมเกียรติ   

 คุณวุฒิ  วศ.ด. สาขาวิชา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 

 ตําแหน8งทางวิชาการ  ผูIช�วยศาสตราจารย� 

 1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

   รายวิชา       หน8วยกิต 
 344-141    พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�              2(1-2-3) 
 344-251    การออกแบบซอฟต�แวร�เชิงปฏสิัมพันธ�                   2(1-2-3) 
 344-351    วิศวกรรมซอฟต�แวร�เบ้ืองตIน                    3(2-2-5) 
 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 

344-421    สถาปkตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร�วิส            3(2-2-5) 
344-451    การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต�แวร�         3(2-2-5) 
344-452    การวัดและประเมินซอฟต�แวร�                            3(3-0-6) 

 344-454    วิศวกรรมความตIองการ             3(2-2-5) 
344-455    วิศวกรรมซอฟต�แวร�เชิงวัตถุ            3(2-2-5) 

 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 

      

2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 

 2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี 



144 

 

 

2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม  
(1) Polpong J., and Kansomkeat S., April 21 – 23, 2015, "Syntax-based Test Case 

Generation for Web Application", Proceedings of the International Conference on 
Computer, Communication, and Control Technology (I4CT 2015), Imperial Kuching 
Hotel, Malaysia, pp. 390-394.  

(2) Kansomkeat S., Sukpisit S., Thadadech  A., Sae Ueng P., and Skrbic S., March 8 – 11, 
2015, "Fuzzy Ordering Implementation Applied in Fuzzy XQuery", Proceedings of 
the International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2015), 
Kopaonic, Serbia, pp. 443-448. 

(3) Sukpisit S., Kansomkeat S., Sae Ueng P., Thadadech A., and Skrbic S., February 2 - 3, 
2015, "Polygon Intersection Based Algorithm for Fuzzy Set Compatibility 
Calculations", Proceedings of the International Conference on Information 
Technology (ICIT 2015), Singapore, pp. 241-248 

(4) Kansomkeat S., Intasara J., and Thadadech A., May 15-17, 2013, "WEB SERVICE TEST 
CASE GENERATION BASED ON GRAMMAR", Proceedings of the The 6th PSU-UNS 
International Conference on Engineering and Technology (ICET-2013), Novi Sad, 
Serbia,  pp. 1-5.  

(5) Pechtanun, K., and Kansomkeat, S., June 12 – 14, 2012, "Generation Test   
Case from  UML  Activity Diagram Based on AC Grammar",   Proceedings of  the  
International Conference on Computer & Information science (ICCIS 2012), Kuala  
Lumpur   Convention    Centre,   Malaysia, pp. 895-899. 

(6) กาญจนี  เพชรทะนันท� และสุภาภรณ�  กานต�สมเกียรติ, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555, “การ
สร.างกรณีทดสอบบนพ้ืนฐานของไวยากรณ� AbS โดยใช.แผนภาพกิจกรรม”, Proceedings of 
the 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
(JCSSE 2012), Bangkok, หนIา 42-47. 

(7) Intajag  S., and Kansomkeat S., June 26 – 28, 2012, “Enhanced  Vegetation Index of 
THEOS Imagery by Pan-Sharpening”, Proceedings of the 8th International 
Conference on Information Science and Digital Content Technology (ICIDT 2012), 
Korea. Vol.3, pp. 524-529. 

(8) Intajag S., Wettayaprasit W., Kansomkeat S., February 1 – 2, 2012, “HIS-Based Fusion 
to Enhance Vegetation Zone in THEOS Imagery”, Proceedings of the Advances in 
Biomedical Engineering (APEST 2012), Kuala Lumpur, Malaysia, Vol.6, pp. 587-592. 
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13. นายอํานาจ  เปาะทอง  
 คุณวุฒิ  Ph.D. สาขาวิชา Computer Science  

 ตําแหน8งทางวิชาการ  ผูIช�วยศาสตราจารย� 

 1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

   รายวิชา       หน8วยกิต 
 344-141    พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�              2(1-2-3) 
 344-346    การโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร�              3(2-2-5) 
 344-351    วิศวกรรมซอฟต�แวร�เบ้ืองตIน                    3(2-2-5) 
 344-331    การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศ                  3(2-2-5) 
 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 

344-451    การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต�แวร�         3(2-2-5) 
344-452    การวัดและประเมินซอฟต�แวร�                            3(3-0-6) 

 344-454    วิศวกรรมความตIองการ             3(2-2-5) 
344-455    วิศวกรรมซอฟต�แวร�เชิงวัตถุ            3(2-2-5) 

 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 

      

2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 

 2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ   

(1)  A, Pohthong., A, Samoh. and H, Hengtakaeh., March 20-21, 2014, "Computer Games 

and Digital Media for Promoting Awareness of Civic Education : A Case Study of 

Some Critical Problems in Thailand", The 3rd International Conference on Network 

and Computer Science (ICNCS 2014), Manila, Philippines, IJFCC, ISSN : 2010 – 3751. 

2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม  
(1)   Pohthong A., March 22-24, 2015, "The Study of Programming Problems in the 

First Programming Course for Students Enrolled in Computing Curricular 
Programs at Higher Education Levels", The Second Asian Conference on 
Education for Sustainability (ACES 2015), Hiroshima, Japan. 

 (2) Pohthong A., Kaewprang J., and Ngamphak T., 2013, “A Computer Game for 
Cultural Learning and Promotion: A Case Study of Thai Risk-Loss Cultures”, 
Proceedings of the Asian Conference on Society, Education and Technology, , 
Osaka, Japan, 0349. 
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(3)   Budgen D., Kitchenham B., Charters S., Gibbs S., Pohthong A., Keung J., and  
Brereton P., October 10-11, 2013, “Lessons from Conducting a Distributed Quasi-
experiment”, Proceedings of the 2013 ACM/IEEE International Symposium on 
Empirical Software Engineering and Measurement, Baltimore, Maryland, USA., pp. 
143-152. 

(4)  Pohthong A., and Trakooldit P., March 27-30, 2013, “An Electronic Learning 
System for Integrating Knowledge Management and Alumni Systems”, 2013, 
Proceedings of the 2013 World Conference on Information Systems and 
Technologies (WorldCIST13), Algarve, Portugal, Springer Press, V.206, pp.11-21. 

(5)  Naktia S., and Pohthong A., 2012, September 21-22, 2012,  “A Framework for 
Generating Test Cases from Form-Based Requirements Specification”, 
Proceedings of the 5th National Conference and 2012 International Conference on 
Applied Computer Technology and Information Systems (ACTIS 2012) , Songkhla, 
Thailand, ISSN: 1906-9006. 

(6)  Pohthong A., and Sriyanaluk S., 2012, “A Packaging  Support System for Open 
Source Software”, Proceedings of the  International Conference on Information 
Communication and Management  (ICICM2012), Hong Kong,  IACSIT Press, V.55 
(2012), 108-112. 

 
14.  นายอิว  ไอยรากาญจนกุล 

คุณวุฒิ  M.Sc. สาขาวิชา  Computer Science 
ตําแหน8งทางวิชาการ ผูIช�วยศาสตราจารย� 

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้   
  รายวิชา       หน8วยกิต 

344-221    สถาปkตยกรรมและองค�ประกอบคอมพิวเตอร�      3(2-2-5) 
344-441    การสรIางตัวแปลภาษา            3(2-2-5) 
344-482    คอมพิวเตอร�กราฟWกส�เบ้ืองตIน               3(3-0-6) 

 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 

 345-101    คอมพิวเตอร�และการประยุกต�             3(2-2-5) 

2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี  

 2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม  ไม�ม ี
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15.  นางจารุณี  ดวงสุวรรณ 
คุณวุฒิ  Ph.D. สาขาวิชา  Computer Science 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย� 

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้   
  รายวิชา       หน8วยกิต 

344-141    พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�              2(1-2-3) 
344-211    โครงสรIางขIอมูล                3(2-2-5) 
344-371    ปkญญาประดิษฐ� 1             3(3-0-6) 

 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
344-471    ปkญญาประดิษฐ� 2             3(3-0-6)  
344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0)  

 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 
 345-101    คอมพิวเตอร�และการประยุกต�             3(2-2-5) 

2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 
 

2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี  

 2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม    
(1) Keawpibal N., Duangsuwan J., Wettayaprasit W., Preechaveerakul L., and 

Vanichayobon S., July 22-24, 2015 , "DistEQ: Distributed Equality Query Processing 
on Encoded Bitmap Index",  The 12th International Joint Conference on Computer 
Sciences and Software Engineering (JCSSE2015). 

(2) วิไลลักษณ�  ลูกอินทร�, อดุลย�  โต�ะบก และจารุณี  ดวงสุวรรณ, “ระบบการจัดการคลินิกทันตกรรม”,  
The 3rd ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2), มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร� จ.ฉะเชิงเทรา, วันท่ี 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558. 

(3)   ภาณุพงศ� ศรีโยธา, ฮูเซ็น บินล�าหมาน และจารุณี ดวงสุวรรณ, “Learning English Grammar 
with Android Apps for Lower-Secondary Level”, การประชุมวิชาการ The 
ASEAN Undergraduate Conference in Computing   (AUCC 2014), วันท่ี 1-2 มีนาคม 2557. 
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16.  นางสาวเพ็ญณี  หวังเมธีกุล 
คุณวุฒิ  Ph.D. สาขาวิชา  Computer Science 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย� 

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้   
  รายวิชา       หน8วยกิต 

344-281    คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร�    3(3-0-6) 
344-382    การจําลอง       3(2-2-5) 

 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
 344-481    ทฤษฎีการคํานวณ       3(3-0-6) 
 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 

 345-101    คอมพิวเตอร�และการประยุกต�             3(2-2-5) 

2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี  
 

 2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม  
(1) คันธารัตน� วัฒนา, ปkณณธร พูลสวัสดิ์, เพ็ญณีหวังเมธีกุล , “ระบบจัดการสมาชิกชุมชนเครือข8าย

ผู.ปฏิบัติงาน IT กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�”, Proceedings of the 2nd ASEAN 

Undergraduate Conference in Computing, Sripatum University, Thailand, วันท่ี 20-21 

กุมภาพันธ�, 2557. 

 
17.  นางสาวจรรยา  สายนุ.ย 

คุณวุฒิ  วท.ม. สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร� 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย� 

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้   
  รายวิชา       หน8วยกิต 

344-101    พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร�               3(2-2-5) 
344-311    การวิเคราะห�และออกแบบข้ันตอนวิธี              3(3-0-6) 
344-461    คลังขIอมูลและการทําเหมืองขIอมูล              3(3-0-6) 
344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
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 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 
 345-101    คอมพิวเตอร�และการประยุกต�             3(2-2-5) 

 
2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 

2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี  

 2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม   ไม�ม ี
 
18.  นางสาวนิวรรณ  วัฒนกิจรุ8งโรจน� 

คุณวุฒิ  วท.ม. สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร� 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย� 

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้   
  รายวิชา       หน8วยกิต 

344-141    พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�              2(1-2-3) 
344-241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�และการแกIปkญหา      2(1-2-3) 
344-211    โครงสรIางขIอมูล                3(2-2-5) 
344-233    การวิเคราะห�และการคIนคืนสารสนเทศ     3(2-2-5) 

 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 

344-474    การรูIจํารูปแบบ                3(3-0-6) 
 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 

 345-101    คอมพิวเตอร�และการประยุกต�             3(2-2-5) 
345-241 หลักการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5) 
 
2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 

2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี  
2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม   

(1) Keawpibal A., Wattanakitrungroj N., and Vanichayobon S., April 24 – 26, 2012, 
“Enhanced Encoded Bitmap Index for equality query”, Proceedings of the 2012 
8th International Conference on Computing Technology and Information 
Management (ICCM), Seoul, Korea, pp. 293-298.  
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19.  นายสมศักด์ิ  คงแสง 
คุณวุฒิ  วท.ม. สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร� 

ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย� 

 1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

   รายวิชา       หน8วยกิต 
 344-221     ตรรกะและสถาปkตยกรรมคอมพิวเตอร�              3(2-2-5) 

344-322    ไมโครโพรเซสเซอร�และการเช่ือมต�อ                   3(2-2-5) 
344-361    หลักการระบบฐานขIอมลู               3(2-2-5) 

 344-362    ระบบฐานขIอมูลข้ันสูง      3(2-2-5)  
 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0)  

344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
344-462    ปฏิบัติการการจัดการระบบฐานขIอมูล              3(2-2-5) 

 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 

345-102 คอมพิวเตอร�และการโปรแกรม     3(2-2-5) 
      

2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 

 2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี 

2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม   ไม�ม ี

 
20.  นางสาวสมศรี  จารุผดุง 

คุณวุฒิ  วท.ม. สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร� 

ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย� 

 1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

   รายวิชา       หน8วยกิต 
344-101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร�      3(2-2-5) 
344-322    ไมโครโพรเซสเซอร�และการเช่ือมต�อ                   3(2-2-5) 

 344-391    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     1(0-3-0) 
 344-392     สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�     1(0-2-1) 
 344-461     คลังขIอมูลและการทําเหมืองขIอมูล     3(3-0-6) 
 344-491    โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(0-6-0) 
 344-493    การประมวลและทดสอบความรอบรูIสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร�  1(0-2-1) 

345-101 คอมพิวเตอร�และการประยุกต�      3(2-2-5) 
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2. ผลงานทางวิชาการย.อนหลัง 5 ปB 

 2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี 

2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล8ม   ไม�ม ี

 
21.  นายปรีชา  วงศ�หิรัญเดชา 
  (ลาศึกษาต�อ) 
 
22.  นางสาวพรรณนิภา  แซ8อ้ึง 
  (ลาศึกษาต�อ) 
 
23.  นางสาววรารัตน�  จักรหวัด 
 (ลาศึกษาต�อ) 
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ภาคผนวก ช 
ความคิดเห็นและข.อเสนอแนะของกรรมการผู.ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการ 

หรือคําช้ีแจงของผู.รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ความเห็นของกรรมการผู.ทรงคุณวุฒิ คําชี้แจงและการดําเนินการ 
โดย รองศาสตราจารย� ดร.เอ้ือน  ปF�นเงิน  
สถาบันคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ไม�มีความคิดเห็น 

 
 
 

 
 
เน่ืองจากกรรมการผูIทรงคุณวุฒิไม�ไดIส�งความคิดเห็นกลับมา
ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไวIจึงไม�มกีารบันทึกความคิดเห็น
ของกรรมการผูIทรงคุณวุฒิท�านน้ี 
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ความเห็นของกรรมการผู.ทรงคุณวุฒิ คําชี้แจงและการดําเนินการ 

โดย รองศาสตราจารย� ดร.โอม  ศรนิล 
คณะสถิติประยุกต� สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร� 
1. สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีซึ่งส�วนใหญ�จะออกไปทํางานโดยท่ัวไปจะไป

พัฒนาระบบเพ่ือใชIในองค�การต�าง ๆ ในปkจจุบันพบว�านักศึกษาวิทยาการ
คอมพิวเตอร�มคีวามเขIาใจเรื่องการดําเนินธุรกิจนIอยมาก ดังน้ัน จึงขอ
เสนอใหIมีวิชาในลักษณะท่ีอธิบายกระบวนการทางธุรกิจ (และบัญชีท่ี
จําเปMน) อาจเปMนของคณะอ่ืน ๆ ก็ไดI   

 
 
หลักสูตรได.จัดให.มีรายวิชาเลือกท่ีเกี่ยวข.องกับ
ทางด.านธุรกิจและบัญชีไว.ด.วยแล.ว 
 

2. นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร�ในประเทศไทยเมื่อจบไปไม�ค�อยมีความ
เขIาใจเรื่องการบริหารการเงิน ไม�รูIจักกระท่ังดอกเบ้ียทบตIนหรือการ
ลงทุนประเภทต�าง ๆ จึงขอเสนอใหIมีวิชาการบริหารการเงินส�วนบุคคล 
ใหIนักศึกษาเริ่มตIนกIาวเดินไดIอย�างมั่นคงมากยิ่งข้ึน 

หลักสูตรได.จัดให.มีรายวิชาเลือกท่ีเกี่ยวข.องกับ
ทางด.านธุรกิจและบัญชีไว.ด.วยแล.ว 
 

3. นโยบาย Digital Economy ตIองการส�งเสริมใหIมีผูIประกอบการมากข้ึน 
จึงควรมีวิชา Entrepreneurship และอาจมี Innovation 
ManagementใหIเลือก 

หลักสูตรได.จัดให.มีรายวิชาเลือกท่ีเกี่ยวข.องกับ
ทางด.านธุรกิจและบัญชีไว.ด.วยแล.ว 
 

4. ขอเพ่ิมวิชาเก่ียวกับกฎหมายดIานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เนIนดIานน้ีเลย 

หลักสูตรมีรายวิชาบังคับท่ีเกี่ยวข.องกับกฎหมาย
ด.านเทคโนโลยีสารสนเทศแล.ว 

5. อาจมีวิชาการจัดการองค�การภาครัฐและเอกชนในเขIาใจการดําเนินงาน
ในหน�วยงานท้ัง 2 รูปแบบ 

หลักสูตรมี เนื้ อหา เปDนส8 วนหนึ่ ง ในราย วิชา     
344-331 แล.ว 

6. ทฤษฎีคํานวณไม�น�าตIองเรียนในระดับปรญิญาตร ี หลักสูตรบรรจุไว.เปDนรายวิชาเลือกเพ่ือให.เกิด
ความยืดหยุ8นในการจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

7. อาจเพ่ิมวิชา Enterprise software development ใหIนักศึกษาเขIาใจ
หลักการเทคโนโลยีและ framework ต�าง ๆ ท่ีจะไปเจอในการทํางาน
เมื่อจบไปและในอนาคต 

หลักสูตรมีเนื้อหาส8วนนี้ในรายวิชา 344-351 แล.ว 

8. ในระดับปรญิญาตรี ผมเห็นว�าตIองเนIนใหIออกมาทํางานไดI เช�น network 
จบมาก็ตIองจัดการ router switch และ firewall ไดI  Database 
admin ก็ตIองบริหารจัดการ database ไดI  การพัฒนาโปรแกรมจบแลIว
เมื่อเขIาตลาดงาน ก็เขIาใจเทคโนโลยี  ต�าง ๆ ของบริษัทและเริ่มงานไดI
เลยโดยไม�ใชIเวลาศึกษานาน อาจอIางอิงจาก certification ท่ีเปMน
มาตรฐานในระดับตIน ๆ ในดIานต�าง ๆ 

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในบาง
รายวิชาได.วางแนวทางให.สอดคล.องกับมาตรฐาน
ทางวิชาชีพและส8งเสริมให.นักศึกษาไปสอบวัด
ความรู.เฉพาะทางด.วย  
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ความเห็นของกรรมการผู.ทรงคุณวุฒิ คําชี้แจงและการดําเนินการ 

โดย ดร.วิวัฒน�  ศรีเฟ��องฟุ�ง 
บริษัท ดิจิตอลเทคโนโลยีคอนซัลแทน จํากัด 
1. วิทยาการคอมพิวเตอร�เปMนสาขาวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลงรวดเร็ว

มาก ท้ังฮาร�ดแวร� และซอฟต�แวร� มีงานวิจัยใหม� ออกมาตลอด 
เรียกไดIว�าถIาไม�ไดIติดตามความเปลี่ยนแปลงดังกล�าวเพียงหน่ึงปH 
อาจถือไดIว�าความรูIท่ีมลีIาสมัยไปแลIว การเรียนการสอนวิชาใน
สาขาน้ีก็ย�อมตIองปรับใหIทันต�อการเปลีย่นแปลงท่ีรวดเร็วน้ี 

 
 

การออกแบบรายวิชาในหลักสูตรมีความยืดหยุ8นต8อการ
เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี เช8น มีรายวิชาหัวข.อพิเศษ
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีสามารถเปFดรายวิชาเพ่ือ
รองรับวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 

2. หลักสตูรท่ีเสนอเห็นว�ามีวิชาต�าง ๆ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร�
ระดับปริญญาตรีท่ีครอบคลุมมากเกือบทุกดIาน ท้ังวิชาบังคับและ
กลุ�มวิชาเลือก โดยเฉพาะกลุ�มวิชาเลือกท่ีมีมากจนอดสงสยัไม�ไดI
ว�าอาจารย�ท่ีมีอยู�จะสามารถสอนไดIหมดหรือไม� แต�หากทําไดI 
จะดียิ่ง  

เพ่ือให.เกิดความยืดหยุ8นในการจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

3. มีหลายวิชาในอดตีท่ีเปMนเพียงหัวขIอในวิชาหลัก แต�ปkจจุบันมี
เน้ือหามากพอท่ีจะแยกเปMนหน่ึงวิชาไดIเลย และมีหลายวิชา
เช�นกันท่ีในอดีตไม�มสีอน แต�ปkจจุบันกลายเปMนวิชาสําคัญท่ีตIอง
เรียนรูI 

หลักสูตรท่ีนําเสนอนี้ได.คํานึงถึงการจัดเนื้อหาในรายวิชา
เปDนอย8างดีแล.ว 

4. ขIอ ก) ถึงขIอ ง ท่ีเริ่มตIนดIวย “แขนงวิชาชีพ...” ขอเปลี่ยนเปMน 
“กลุ�มวิชา ...” เช�น ก) แขนงวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศ เปMน 
                       ก) กลุ�มวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศ 

ดําเนินการแก.ไขตามข.อเสนอแนะแล.ว 

5. ขIอ 3.2  กลุ�มวิชาเลือกวิชาชีพ ขอเปลี่ยนเปMน กลุ�มวิชาเลือก
วิชาชีพอ่ืน ๆ 

ดําเนินการแก.ไขตามข.อเสนอแนะแล.ว 

6. หลายวิชาในหัวขIอ 3.1 กลุ�มวิชาเลือกแขนงวิชาชีพ มีหลายวิชาท่ี
น�าจะสอนในระดับปริญญาโท/เอกแทน เพราะเปMนวิชาท่ีระดับ 
Advance ไม�ค�อยจําเปMนในระดับปริญญาตรี และอีกอย�าง
ภาควิชาฯ ไดIมีวิชาเลือกในหัวขIอ 3.1 มากเพียงพอ และเปMนวิชา
ท่ีดูเหมือนจะไม�มีความสําคัญ และมีประโยชน�มากกว�าเมื่อจบ
ออกไปทํางาน 

ดําเนินการแก.ไขชื่อรายวิชาแล.วตามความเหมาะสม 

7. วิชาบางวิชาท่ีเห็นว�าน�าจะสอนสูงกว�าระดับปริญญาตรี เช�น 
วิชา 344-471  ปkญญาประดิษฐ�ข้ันสูง 
วิชา 344-472  หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ
เพราะมีวิชา 344-371 ปkญญาประดิษฐ�เบ้ืองตIน น�าจะเพียงพอ 
วิชา 344-323  การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร�ข้ันสูง  
เพราะมีวิชา 344-323  การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร�
เบ้ืองตIน น�าจะเพียงพอ 

ดําเนินการแก.ไขชื่อรายวิชาแล.วตามความเหมาะสม 
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8. วิชา 344-373  หลักการโครงข�ายประสาทเทียม 
วิชา 344-382  การจําลอง 
วิชา 344-441  การสรIางตัวแปลภาษา 
วิชา 344-481  ทฤษฎีการคํานวณ  
ท้ังสี่วิชาน้ีน�าจะเหมาะสําหรับระดบัสูงกว�าปริญญาตร ี

เพ่ือให.เกิดความยืดหยุ8นในการจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

9. เมื่ออ�านรายละเอียดของ 5 วิชาในกลุ�มน้ี แขนงวิชาชีพวิศวกรรม
ซอฟต�แวร� (344-451 ถึง 344-455) รูIสึกว�าหัวขIอในแต�ละวิชา
เก่ียวพันกันจนน�าจะสามารถรวมเปMนสองหรืออย�างมากสามวิชา
ไดI และแมIกลุ�มวิชาแขนงน้ีจะมีความสําคัญมาก แต�ในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะในประเทศไทย โอกาสท่ีจะใชIวิชาความรูIอย�างเต็มท่ีใน
แขนงน้ีมีไม�มาก เพราะประเทศเราการพัฒนาซอฟต�แวร�ส�วนใหญ�
มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และจํานวนคนท่ีเก่ียวขIองในแต�ละ  
โปรเจ็คไม�มาก 

รายวิชาเลือกท่ีนําเสนอในกลุ8มวิศวกรรมซอฟต�แวร�เปDน
การเตรียมความพร.อมให.กับนักศึกษาเพ่ือออกไปประกอบ
วิชาชีพด.านการพัฒนาซอฟต�แวร�ตามหลักการวิศวกรรม
ซอฟต�แวร�ในปLจจุบัน 

10. วิชาท่ีเปWดสอนโดยภาควิชาบริหารธุรกิจ ท้ัง 3 วิชา 
วิชา 460-103  หลักการตลาด 

วิชา 460-201  กฎหมายธุรกิจ 

วิชา 460-101  หลักการบัญชีเบ้ืองตIน 

เปMนวิชาท่ีมีประโยชน�มาก เมื่อออกไปทํางาน ไม�ว�าในภาคธุรกิจ 
หรือ ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือแมIจะทําธุรกิจส�วนตัวแมIว�าจะไม�
เก่ียวขIองกับการพัฒนาโปรแกรมโดยตรงก็ตาม 

หลักสูตรฯ มีรายวิชาบังคับท่ีเกี่ยวข.องกับกฎหมาย คือ 
รายวิชา 344-492 และมีรายวิชาเลือกของภาควิชา
บริหารธุรกิจท้ัง 3 วิชาให.นักศึกษาเลือกด.วยแล.ว 
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ความเห็นของกรรมการผู.ทรงคุณวุฒิ คําชี้แจงและการดําเนินการ 
โดย คุณแสงรุ.ง  นิติภาวะชน   กรรมการผู.จัดการ 
บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) 
1.   ควรมีหลักสตูรของคณะวิทยาการจัดการเพ่ิม  เปMนฐานความรูI

ช�วยออกแบบระบบเพ่ือใหIองค�กรสามารถแข�งขันไดI  ดังน้ี 
-  การจัดการเชิงกลยุทธ� (Strategic Management) 
-  ปkจจัยท่ีเก่ียวกับมนุษย�ในระบบสารสนเทศ  

 (Human Factors in Information System) 
-  การบัญชีเพ่ือการจัดการ (Management Accounting) 

 

 
 

หลักสูตรมี เนื้อหาเหล8านี้อ ยู8 ในรายวิชา  344-231,    
344-251, 344-351 และ 344-331 

 

2.   นักพัฒนาโปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร�  ควรเรียนเพ่ิมเติม  ดังน้ี 
-  การสื่อสารทักษะการพูด เขียน เพ่ือสื่อสารใหIตรงประเด็น 
-  การเพ่ิม Productivity เพ่ือพัฒนาระบบโดยคํานึงถึง ประโยชน�
สูงสุดท่ี user จะไดIรับ เช�น ความเร็วในการประมวลผล, ข้ันตอน
ในการทํางานของโปรแกรม user ควรทํางานนIอยท่ีสุด เพ่ือใหIไดI
งานท่ีมีคุณค�าต�อ user มากท่ีสุด 
 
 
 

หลักสูตรมีเนื้อหาและกิจกรรมท่ีสนับสนุนประเด็นนี้ใน
หลายรายวิชา เช8น 
315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
344-311  การวิเคราะห�และออกแบบขั้นตอนวิธ ี
344-351  วิศวกรรมซอฟต�แวร� 
344-392  สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 
344-391  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร�1 
344-491  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร�2  
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ภาคผนวก ซ 
 

(สําเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

ว8าด.วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

------------------- 
 

 ดIวยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว�าดIวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีใหม�ดังน้ัน อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 15(2) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 367(5)/2558 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 จึงใหIกําหนดระเบียบว�าดIวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไวI ดังน้ี 
 ขIอ 1   ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ว�าดIวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558” 
 ขIอ 2   ใหIใชIระเบียบน้ีสําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี ซ่ึงเขIาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ต้ังแต�ปH
การศึกษา 2558 เปMนตIนไป 
 ขIอ 3   ใหIยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ว�าดIวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2552 และ
บรรดาความในระเบียบ ขIอบังคับ คําส่ัง หรือประกาศอื่นใดท่ีมีอยู�ก�อนระเบียบฉบับน้ีและมีความกล�าวไวIในระเบียบน้ี หรือท่ีระเบียบ
น้ีกล�าวเปMนอย�างอื่น หรือท่ีขัดหรือแยIงกับความในระเบียบน้ีใหIใชIระเบียบน้ีแทน 
 ขIอ 4   ในระเบียบน้ี เวIนแต�จะมีขIอความใหIเห็นเปMนอย�างอื่น 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว�า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
 “อธิการบดี”     หมายความว�า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
 “คณะ”           หมายความว�า  คณะหรือวิทยาลัยหรือหน�วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู� 
 “คณบดี” หมายความว�า  คณบดีหรือผูIอํานวยการวิทยาลัยหรือผูIบริหารหน�วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู� 

“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว�า คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการหน�วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู� 

“ภาควิชา” หมายความว�า ภาควิชาหรือหน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกท่ีนักศึกษาศึกษาอยู� 
“หน�วยกิตสะสม” หมายความว�า หน�วยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือใหIครบตามหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 
“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว�า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน จัดต้ัง

ถูกตIองตามกฎหมาย ท้ังในหรือต�างประเทศ หรือองค�การระหว�างประเทศ 
 ขIอ 5   การรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเขIาศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาตรี โดยวิธีดังน้ี 
5.1 การคัดเลือกบุคคลเขIาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซ่ึงดําเนินการโดยองค�กรหรือ

หน�วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ 
5.2 การรับตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไดIแก� 

5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 
5.2.2 การสอบคัดเลือกเขIาศึกษาหลักสูตรต�อเน่ือง 

5.3 การรับตามขIอตกลงความร�วมมือระหว�างสถาบันหรือขIอตกลงของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถาบัน 
5.4 การรับนักศึกษาเปMนผูIร�วมเรียน ใหIเปMนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ว�าดIวยการศึกษาของผูIร�วม

เรียนและประกาศผูIร�วมเรียนน้ัน ๆ 
5.5 วิธีอื่น ๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขIอ 6   คุณสมบัติของผูIมีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเปMนนักศึกษา 
6.1 สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือการศึกษาอื่นท่ีเทียบเท�า 
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6.2 ผ�านการรับเขIาเปMนนักศึกษาตามความในขIอ 5 
6.3 ไม�เปMนโรคติดต�อรIายแรง เรื้อรังท่ีแพร�กระจายไดI หรือโรคท่ีเปMนอุปสรรคต�อการศึกษา 

 ขIอ 7    การรายงานตัวเปMนนักศึกษา 
ผูIมีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเปMนนักศึกษา ตIองรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปMนนักศึกษาตามกําหนด และรายละเอียดท่ี

มหาวิทยาลัยจะประกาศเปMนคราว ๆ ไป มิฉะน้ันจะถือว�าสละสิทธ์ิ 
ขIอ 8    ค�าธรรมเนียมการศึกษา 

ค�าธรรมเนียมการศึกษาท่ีตIองชําระใหIกับมหาวิทยาลัยใหIเปMนไปตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขIอ 9  ระบบการศึกษา 

9.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดIวยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว�างคณะและภาควิชาต�าง ๆคณะหรือ
ภาควิชาใด มีหนIาท่ีเกี่ยวกับวิชาการดIานใดมหาวิทยาลัยจะส�งเสริมใหIอํานวยการศึกษาในวิชาการดIานน้ันแก�นักศึกษาท้ัง
มหาวิทยาลัย 

9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชIระบบทวิภาคเปMนหลัก โดยปHการศึกษาหน่ึง ๆ มี 2 ภาคการศึกษาปกติ 
ซ่ึงเปMนภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาท่ีหน่ึง และภาคการศึกษาท่ีสอง โดยแต�ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�
นIอยกว�า 15 สัปดาห� และมหาวิทยาลัยอาจเปWดภาคฤดูรIอนเพ่ิมอีกไดI ซ่ึงเปMนภาคการศึกษาท่ีไม�บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม�นIอยกว�า 
7 สัปดาห� แต�ใหIมีจํานวนช่ัวโมงเรียนของแต�ละรายวิชาเท�ากับภาคการศึกษาปกติ 

มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นไดI เช�นระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคโดยใหIมีจํานวนช่ัวโมงเรียน
ของแต�ละรายวิชาเท�ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

9.3 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต�ละรายวิชาใหIกําหนดเปMนหน�วยกิตตามลักษณะการจัดการเรียนการ
สอน ดังน้ี 

9.3.1 ภาคทฤษฎี ใชIเวลาบรรยายหรืออภิปรายปkญหา หรือกิจกรรมการเรียนรูIรูปแบบอื่น หน่ึงช่ัวโมงต�อ
สัปดาห�ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือจํานวนช่ัวโมงรวมไม�นIอยกว�า15 ช่ัวโมงใหIนับเปMนหน่ึงหน�วยกิต 

9.3.2 ภาคปฏิบัติ ใชIเวลาฝ�กหรือทดลอง 2–3ช่ัวโมงต�อสัปดาห�ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวน
ช่ัวโมงรวมระหว�าง 30–45ช่ัวโมง ใหIนับเปMนหน่ึงหน�วยกิต 

9.3.3 การฝ�กงาน การฝ�กภาคสนาม หรือการฝ�กอื่น ๆ ใชIเวลา 3–6 ช่ัวโมงต�อสัปดาห� ตลอดหน่ึงภาค
การศึกษาปกติ หรือจํานวนช่ัวโมงรวมระหว�าง 45–90 ช่ัวโมงหรือเทียบเท�า ใหIนับเปMนหน่ึงหน�วยกิต 

9.3.4 สหกิจศึกษาเปMนการศึกษาท่ีใชIเวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย�างต�อเน่ืองไม�นIอยกว�า 16 
สัปดาห�และไม�นIอยกว�า 6 หน�วยกิต ท้ังน้ีตIองผ�านการเตรียมความพรIอมก�อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาไม�นIอยกว�า 30ช่ัวโมง 

9.3.5 การศึกษาดIวยตนเอง เปMนการศึกษาท่ีนักศึกษาตIองศึกษาหรือวิเคราะห�ดIวยตนเองเปMนหลัก โดยมี
อาจารย�ผูIสอนใหIคําปรึกษา เช�น รายวิชาโครงงานนักศึกษาปkญหาพิเศษ ใชIเวลา 2-3 ช่ัวโมงต�อสัปดาห�ตลอดหน่ึงภาคการศึกษา
ปกติหรือเทียบเท�าท้ังในหIองปฏิบัติการ และนอกหIองเรียนใหIนับเปMนหน่ึงหน�วยกิต 

9.3.6 การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลักษณะเฉพาะมหาวิทยาลัยอาจกําหนดหน�วยกิตโดยใชIหลักเกณฑ�อื่นไดI
ตามความเหมาะสม 

9.4 คณะเจIาของรายวิชาอาจกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา เพ่ือใหIนักศึกษาสามารถเรียน
รายวิชาน้ันไดIอย�างมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนท่ีผิดเงื่อนไขใหIถือเปMนโมฆะในรายวิชาน้ัน 

ขIอ 10  การลงทะเบียนเรียนและการถอนรายวิชา 
10.1 การลงทะเบียนเรียน 

10.1.1 กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต�ละภาคการศึกษาใหIเปMนไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

10.1.2 นักศึกษาท่ีไม�ไดIลงทะเบียนเรียน เม่ือพIนกําหนดสัปดาห�แรกนับจากวันเปWดภาคการศึกษาปกติ 
หรือพIนกําหนดสองวันแรกภาคฤดูรIอนจะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษาน้ัน 
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10.1.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม�ไดIลงทะเบียนเรียน ตIองยื่นคํารIองขอลาพักการศึกษา
ภายใน 30 วันนับจากวันเปWดภาคการศึกษาน้ัน หากไม�ปฏิบัติดังกล�าวมหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศึกษาผูIน้ันออกจากทะเบียน
นักศึกษา 

10.1.4 การลงทะเบียนรายวิชาต�าง ๆ ตIองไดIรับความเห็นชอบจากอาจารย�ท่ีปรึกษามิฉะน้ันจะถือว�า
การลงทะเบียนเรียนดังกล�าวเปMนโมฆะ 

10.1.5 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตIองลงทะเบียนเรียนไม�ตํ่ากว�า 3 หน�วยกิต และไม�เกิน 22หน�วย
กิต ยกเวIนนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัยแห�งขIอ 12 ของระเบียบน้ี ตIองลงทะเบียนเรียนไม�เกิน 16 
หน�วยกิต 

10.1.6 ภาคฤดูรIอน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดIไม�เกิน 9 หน�วยกิต ยกเวIนนักศึกษาในภาวะรอพินิจ
และนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแห�งขIอ 12 ของระเบียบน้ี ลงทะเบียนเรียนไดIไม�เกิน 6 หน�วยกิต 

10.1.7 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหน�วยกิตมากกว�า หรือนIอยกว�าท่ีกําหนดไวIในขIอ 10.1.5 และ 
10.1.6 ตIองขออนุมัติคณบดีโดยผ�านอาจารย�ท่ีปรึกษา มิฉะน้ันจะถือว�าการลงทะเบียนเรียนดังกล�าวเปMนโมฆะ         

10.1.8 ในกรณีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดวิชาหน่ึง หรือจํากัดจํานวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ไดI 

10.1.9 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิม ตIองกระทําภายในสัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติ และ
ภายใน 2วันแรกของภาคฤดูรIอน 

10.2 การถอนรายวิชา 
10.2.1 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ใหIมีผล ดังน้ี 

10.2.1.1 ถIาถอนภายใน 2 สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห�แรกของภาค
ฤดูรIอนรายวิชาน้ันจะไม�ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

10.2.1.2 ถIาถอนเม่ือพIนกําหนด 2 สัปดาห�แรก แต�ยังอยู�ภายใน 12 สัปดาห�แรกของภาค
การศึกษาปกติหรือเม่ือพIนกําหนดสัปดาห�แรกแต�ยังอยู�ใน 5 สัปดาห�แรกของภาคฤดูรIอน จะตIองไดIรับความเห็นชอบจากอาจารย�ท่ี
ปรึกษาและผ�านอาจารย�ผูIสอน และรายวิชาน้ันจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดยจะไดIสัญลักษณ� W 

10.2.1.3 เม่ือพIนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดIสัญลักษณ� W ตามขIอ 10.2.1.2 แลIว นักศึกษา
จะถอนการลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาไม�ไดI ยกเวIนกรณีความผิดพลาดไม�ไดIเกิดจากนักศึกษา 

ขIอ 11 การวัดและประเมินผล 
11.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดIลงทะเบียนเรียนในทุกภาค

การศึกษา การวัดและประเมินผลเปMนหนIาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย�ผูIสอน หรือผูIท่ีคณะเจIาของรายวิชาจะกําหนด ซ่ึงอาจ
กระทําโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูIเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร�วมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอื่น 
ตามท่ีคณะเจIาของรายวิชาจะกําหนดในแต�ละรายวิชา ซ่ึงการสอบอาจมีไดIหลายครั้ง และการสอบไล�หมายถึงการสอบครั้งสุดทIายของ
รายวิชาน้ัน 

11.2 ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตIองเขIารับการวัดและประเมินผลตามกิจกรรมท่ีอาจารย�
ผูIสอนรายวิชาน้ัน ๆ กําหนด และตIองเขIาเรียนตามแผนการสอนท่ีอาจารย�ผูIสอนกําหนด 
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11.3 การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชา ใหIวัดและประเมินผลเปMนระดับคะแนนหรือสัญลักษณ� 
11.3.1 การวัดและประเมินผลเปMนระดับคะแนนมี 8 ระดับ มีความหมาย ดังน้ี 

ระดับคะแนน    ความหมาย      ค�าระดับคะแนน (ต�อหน่ึงหน�วยกิต) 
A ดีเยี่ยม    (Excellent)               4.0 
B+ ดีมาก         (Very Good)                3.5 
B ดี              (Good)                      3.0 
C+ พอใชI          (Fairly Good)              2.5 
C ปานกลาง     (Fair)                        2.0 
D+ อ�อน          (Poor)                       1.5 
D อ�อนมาก     (Very Poor)                1.0 
E ตกออก       (Fail)                   0.0 

 11.3.2 การวัดและประเมินผลเปMนสัญลักษณ� มีความหมายดังน้ี 
  11.3.2.1 รายวิชาท่ีไม�มีจํานวนหน�วยกิต เช�น รายวิชาฝ�กงานและรายวิชาท่ีมีจํานวนหน�วย
กิตแต�หลักสูตรกําหนดใหIมีการวัดและประเมินผลเปMนสัญลักษณ� เช�น รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาท่ีกําหนดในระเบียบฯ ของ
คณะ กําหนดสัญลักษณ� ดังน้ี 
 G (Distinction)  หมายความว�า  ผลการศึกษาอยู�ในขั้นดี 
 P (Pass)          หมายความว�า  ผลการศึกษาอยู�ในขั้นพอใชI 
 F (Fail)           หมายความว�า  ผลการศึกษาอยู�ในขั้นตก 
 11.3.2.2 รายวิชาท่ีไม�นับหน�วยกิตเปMนหน�วยกิตสะสม กําหนดสัญลักษณ� ดังน้ี 
 S (Satisfactory) หมายความว�า  ผลการศึกษาเปMนท่ีพอใจ  
 U (Unsatisfactory) หมายความว�า  ผลการศึกษาไม�เปMนท่ีพอใจ 

11.3.3 สัญลักษณ�อื่น ๆ มีความหมาย ดังน้ี 
I (Incomplete) หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ� ใชIเม่ือ

อาจารย�ผูIสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนIาภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ัน เห็นสมควรใหIรอการวัดและประเมินผลไวIก�อน 
เน่ืองจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปMนส�วนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันยังไม�สมบูรณ� หรือใชIเม่ือนักศึกษาไดIรับการอนุมัติใหIไดI
สัญลักษณ� IจากคณะกรรมการประจําคณะตามความในขIอ 16.1.2 แห�งระเบียบน้ี เม่ือไดIสัญลักษณ� Iในรายวิชาใด นักศึกษาตIอง
ติดต�ออาจารย�ผูIสอนเพ่ือดําเนินการใหIมีการวัดและประเมินผลภายใน1 สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไปหรือ 1 สัปดาห�
แรกของภาคฤดูรIอน หากว�านักศึกษาผูIน้ันลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรIอนดIวย เม่ือพIนกําหนดดังกล�าว ยังไม�สามารถวัดและ
ประเมินผลไดI สัญลักษณ� Iจะเปล่ียนเปMนระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ� F หรือ U หรือ W หรือ R แลIวแต�กรณีทันที 

W (Withdrawn) หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชIเม่ือ
นักศึกษาไดIรับการอนุมัติใหIถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน ตามความในขIอ 10.2.1.2 หรือขIอ 16.1.2 แห�งระเบียบน้ี 
หรือเม่ือคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติใหIนักศึกษาท่ีไดIสัญลักษณ� Iลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 

R (Deferred) หมายความว�า เล่ือนกําหนดการวัดและประเมินผลไปเปMนภาค
การศึกษาปกติถัดไป ใชIสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาไดIสัญลักษณ� Iและมิใช�รายวิชาภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ซ่ึงอาจารย�ผูIสอนมี
ความเห็นว�าไม�สามารถวัดและประเมินผลไดIก�อนส้ิน 1 สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดยมีสาเหตุอันมิใช�ความผิดของ
นักศึกษา 

การใหIสัญลักษณ� R ตIองไดIรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะของคณะท่ี
รับผิดชอบรายวิชาน้ัน และนักศึกษาท่ีไดIสัญลักษณ� R ตIองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันใหม�ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจึงจะมีสิทธ์ิ
ไดIรับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม�ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลักษณ� R จะ
เปล่ียนเปMนระดับคะแนน E ทันที 
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11.4 นักศึกษาท่ีไดIระดับคะแนน E หรือระดับ คะแนนอื่นท่ีหลักสูตรกําหนด หรือสัญลักษณ� F ใน
รายวิชาใด ตIองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซํ้า เวIนแต�รายวิชาดังกล�าวเปMนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 

11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนซํ้ารายวิชาท่ีไดIระดับคะแนนต้ังแต� 2.00 ขึ้นไปหรือไดIสัญลักษณ� G หรือ 
P หรือ S มิไดI เวIนแต�จะเปMนรายวิชาท่ีมีการกําหนดไวIในหลักสูตรเปMนอย�างอื่น การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขน้ีถือเปMน
โมฆะ 

11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไม�นับหน�วยกิตเปMนหน�วยกิตสะสม 
 11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใช�วิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม�นับหน�วยกิต
เปMนหน�วยกิตสะสมไดI การวัดและประเมินผลรายวิชาน้ัน ใหIวัดและประเมินผลเปMนสัญลักษณ� S หรือ U 
 11.6.2 การนับจํานวนหน�วยกิตสูงสุดท่ีนักศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนไดIในแต�ละภาค
การศึกษาตามความในขIอ 10.1.5 และ 10.1.6 ใหIนับรวมจํานวนหน�วยกิตของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยไม�นับหน�วย
กิตเปMนหน�วยกิตสะสมเขIาดIวย แต�จะไม�นํามานับรวมในการคิดจํานวนหน�วยกิตตํ่าสุดท่ีนักศึกษาตIองลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติ 
 11.6.3 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด โดยไม�นับหน�วยกิตเปMนหน�วยกิตสะสม ท่ีไดI
สัญลักษณ�S หรือ U แลIว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซํ้า โดยใหIมีการวัดและประเมินผลเปMนระดับคะแนนอีกมิไดI เวIนแต�ในกรณีท่ีมี
การยIายคณะหรือประเภทวิชา หรือยIายสาขาวิชาและรายวิชาน้ันเปMนวิชาบังคับในหลักสูตรใหม� 

11.7 การนับจํานวนหน�วยกิตสะสม ใหIนับรวมเฉพาะหน�วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรท่ีไดIคะแนนไม�
ตํ่ากว�า 1.00 หรือไดIสัญลักษณ� G หรือ P แต�บางหลักสูตรอาจกําหนดใหIไดIระดับคะแนนสูงกว�า 1.00 จึงจะนับหน�วยกิตของรายวิชา
น้ันเปMนหน�วยกิตสะสมก็ไดI 

11.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดIศึกษารายวิชาใดมากกว�าหน่ึงครั้ง ใหIนับหน�วยกิตของรายวิชาน้ันเปMนหน�วย
สะสมตามหลักสูตรไดIเพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 

11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีไดIลงทะเบียนเรียนโดยคํานวณผลตาม
หลักเกณฑ� ดังน้ี 

11.9.1 หน�วยจุดของรายวิชาหน่ึง ๆ คือ ผลคูณระหว�างจํานวนหน�วยกิตกับค�าระดับคะแนนท่ีไดIจาก
การประเมินผลรายวิชาน้ัน 

11.9.2 แตIมระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค คือ ค�าผลรวมของหน�วยจุดของทุกรายวิชาท่ีไดIศึกษาใน
ภาคการศึกษาน้ัน หารดIวยหน�วยกิตรวมของรายวิชาดังกล�าวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปMนระดับคะแนน 

11.9.3 แตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม คือ ค�าผลรวมของหน�วยจุดของทุกรายวิชาท่ีไดIศึกษามาต้ังแต�
เริ่มเขIาศึกษาในมหาวิทยาลัยหารดIวยจํานวนหน�วยกิตรวมของรายวิชาดังกล�าวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปMนระดับคะแนน 
และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาท่ีไดIระดับคะแนน D+ D หรือ E มากกว�าหน่ึงครั้งใหIนําผลการศึกษาและหน�วยกิตครั้งหลังสุดมา
คํานวณแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

11.9.4 แตIมระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ใหIคํานวณเปMนค�าท่ีมี
เลขทศนิยม 2 ตําแหน�ง โดยไม�มีการปkดเศษจากทศนิยมตําแหน�งท่ี 3 

11.10 การทุจริตในการวัดผล 
เม่ือมีการตรวจพบว�า นักศึกษาทุจริตในการวัดผล เช�นการสอบรายวิชาใดใหIผูIท่ีรับผิดชอบการ

วัดผลครั้งน้ันหรือผูIควบคุมการสอบรายงานการทุจริตพรIอมส�งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะท่ีนักศึกษาน้ันสังกัด ตลอดจนแจIงใหI
อาจารย�ผูIสอนรายวิชาน้ันทราบ โดยใหIนักศึกษาท่ีทุจริตในการวัดผลดังกล�าวไดIระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ� F หรือ Uในรายวิชา
น้ัน และอาจพิจารณาโทษทางวินัยประการใดประการหน่ึงตามขIอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ว�าดIวยวินัยนักศึกษา 

11.11 ระเบียบและขIอพึงปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบท่ีมิไดIระบุไวIในระเบียบน้ี ใหIคณะเปMนผูI
พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมไดI ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต�ละคณะ 
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ขIอ 12 สถานภาพนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะจําแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ท้ังน้ี ไม�นับภาค

การศึกษาท่ีไดIลาพักหรือถูกใหIพัก 
สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาในภาวะปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต และนักศึกษาใน

ภาวะรอพินิจ 
12.1 นักศึกษาในภาวะปกติ คือ นักศึกษาท่ีไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ต้ังแต� 2.00 ขึ้นไป 
12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาท่ีไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต� 1.00–1.99 ในภาค

การศึกษาแรกท่ีเขIาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาท่ีไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว�า 2.00 โดยใหI

จําแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังน้ี 
12.3.1 นักศึกษาท่ีไดIศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแรก และไดIแตIมระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมต้ังแต� 1.25 แต�ไม�ถึง 2.00 หรือนักศึกษาในภาวะปกติท่ีไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต� 1.50 แต�ไม�ถึง 2.00 ในภาค
การศึกษาถัดไป จะไดIรับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 

12.3.2 นักศึกษาท่ีอยู�ในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 ท่ีไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต� 1.70 แต�ไม�
ถึง 2.00ในภาคการศึกษาถัดไป จะไดIรับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 

12.3.3 นักศึกษาท่ีอยู�ในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 ท่ีไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต� 1.90 แต�ไม�
ถึง 2.00ในภาคการศึกษาถัดไป จะไดIรับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 3 
  ขIอ 13 การยIายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา 

13.1 การยIายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชาตIองไดIรับความเห็นชอบจากผูIปกครองและอาจารย�ท่ี
ปรึกษาและไดIรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีเกี่ยวขIองในการพิจารณาอนุมัติใหIยึดหลักเกณฑ� ดังน้ี 

13.1.1 นักศึกษาท่ีขอยIายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชาตIองศึกษาอยู�ในคณะหรือประเภท
วิชาหรือสาขาวิชาเดิมไม�นIอยกว�า 1 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ีไม�นับรวมภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหIพัก 

13.1.2 การกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ�การใหIนักศึกษายIายเขIาศึกษาใหIอยู�ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอยIายเขIา 

13.2 นักศึกษาท่ีไดIรับการอนุมัติใหIยIายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชามีสิทธ์ิไดIรับการรับโอนหรือ
เทียบโอนบางรายวิชา รายวิชาท่ีไดIรับการรับโอนหรือเทียบโอนใหIไดIสัญลักษณ�หรือระดับคะแนนเดิม ใหIนับหน�วยกิตรายวิชาดังกล�าว
เปMนหน�วยกิตสะสม และนํามาคํานวณแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม โดยนักศึกษาตIองดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนใหIแลIว
เสร็จภายในสองสัปดาห�หลังจากไดIรับอนุมัติใหIยIายคณะ หรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา และคณะตIองแจIงผลการพิจารณาใหI
มหาวิทยาลัยทราบก�อนส้ินสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ   

13.3 การรับโอนรายวิชาท่ีเปMนรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม� หรือรายวิชา
ท่ีไม�ไดIเปWดสอนในมหาวิทยาลัย แต�ไดIรับความเห็นชอบจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัด รายวิชาน้ันจะตIองมีระดับคะแนน D ขึ้นไป ส�วน
การเทียบโอนรายวิชาท่ีมีเน้ือหาเทียบเท�ากันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือ สาขาวิชาใหม�  ใหIมีหลักเกณฑ�ตามความในขIอ14.6 
  ขIอ 14  การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา 

14.1 ผูIท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นและผ�านการคัดเลือกเขIา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย มีสิทธ์ิไดIรับการรับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชาโดยนักศึกษาตIองดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนใหI
แลIวเสร็จภายในสองสัปดาห�แรกท่ีเขIาศึกษาและคณะตIองแจIงผลการพิจารณาใหIมหาวิทยาลัยทราบก�อนส้ินสุดการสอบกลางภาค
ของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

14.2 นักศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธ์ิไดIรับการพิจารณารับโอนหรือเทียบโอน
บางรายวิชา โดยนักศึกษาตIองดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนใหIแลIวเสร็จภายในสองสัปดาห�แรกท่ีเขIาศึกษาและคณะตIอง
แจIงผลการพิจารณาใหIมหาวิทยาลัยทราบก�อนส้ินสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 
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14.3 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตIองไดIรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจําคณะก�อน  

14.4 รายวิชาท่ีไดIรับการรับโอนหรือเทียบโอนใหIไดIสัญลักษณ�หรือระดับคะแนนเดิม ใหIนับหน�วยกิตราย
วิชาดังกล�าวเปMนหน�วยกิตสะสม และนํามาคํานวณแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

14.5 นักศึกษาไม�มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดIสัญลักษณ�หรือระดับคะแนนเดิมอีก เวIนแต�เม่ือผล
การศึกษาของรายวิชาน้ันตํ่ากว�ามาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนดไวIในรายวิชาท่ีตIองเรียนต�อเน่ือง ใหIลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดI
สัญลักษณ�หรือระดับคะแนนเดิมน้ันซํ้าอีกไดI และใหIนับหน�วยกิตรายวิชาดังกล�าวเปMนหน�วยกิตสะสมไดIเพียงครั้งเดียว 

14.6 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาตIองไดIรับการอนุมัติจากภาควิชา/สาขาวิชาท่ีเกี่ยวขIอง โดยมี
หลักเกณฑ�การพิจารณา ดังน้ี 

14.6.1 เปMนรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท�าท่ีไดIรับการรับรอง
จากหน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแล 

14.6.2 เปMนรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชา ท่ีมีเน้ือหาสาระอยู�ในระดับเดียวกันและมีปริมาณเท�ากัน
หรือไม�นIอยกว�าสามในส่ีของรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีขอเทียบหรืออยู�ในดุลยพินิจของภาควิชา 

14.6.3 เปMนรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชา ท่ีมีผลการศึกษาไม�ตํ่ากว�าระดับคะแนน C หรือเทียบเท�า หรือ
สัญลักษณ� S 

14.6.4 ใหIมีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาไดIไม�เกินสามในส่ีของจํานวนหน�วย
กิตรวมของหลักสูตรใหม� 

14.7 การเทียบโอนความรูIและการใหIหน�วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
เขIาสู�การศึกษาในระบบ 

14.7.1 การเทียบความรูIจะเทียบเปMนรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปWดสอน 
14.7.2 การเทียบประสบการณ�จากการทํางาน จะคํานึงถึงความรูIท่ีไดIจากประสบการณ�เปMนหลัก 
14.7.3 วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรูIในแต�ละรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาและเกณฑ�การตัดสิน 

ใหIอยู�ในดุลยพินิจของภาควิชาท่ีนักศึกษาขอเทียบโอนความรูI 
14.7.4 ผลการประเมินตIองเทียบไดIไม�ตํ่ากว�าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท�า จึงจะใหIจํานวน

หน�วยกิตของรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาน้ัน แต�ไม�ใหIเปMนระดับคะแนนและไม�นํามาคํานวณแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
14.7.5 การบันทึกผลการเรียนใหIบันทึกตามวิธีการประเมิน ดังน้ี 

 14.7.5.1 ถIาไดIหน�วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน ใหIบันทึก CS (credits from 
standardized test) 
 14.7.5.2 ถIาไดIหน�วยกิตจากการทดสอบท่ีไม�ใช�การทดสอบมาตรฐาน ใหIบันทึก CE (credits 
from exam) 
 14.7.5.3 ถIาไดIหน�วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมท่ีจัดโดยหน�วยงานอื่น ใหI
บันทึก CT (credits from training) 
 14.7.5.4 ถIาไดIหน�วยกิตจากการเสนอแฟmมสะสมผลงาน ใหIบันทึก CP (credits from 
portfolio) 

14.7.6 ใหIเทียบรายวิชาหรือกลุ�มวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยไดIไม�
เกินสามในส่ีของจํานวนหน�วยกิตรวมของหลักสูตร และตIองใชIเวลาศึกษาอยู�ในมหาวิทยาลัยอย�างนIอยหน่ึงปHการศึกษา 
 ขIอ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
15.2 การรับโอนนักศึกษา ตIองไดIรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอโอนเขIาศึกษา และ

อธิการบดีหรือผูIท่ีอธิการบดีมอบหมาย โดยนักศึกษาตIองศึกษาอยู�ในสถาบันเดิมมาแลIวไม�นIอยกว�า 1 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ีไม�นับ
ภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหIพัก 
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15.3 การสมัครขอโอนยIายใหIยื่นคํารIองถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�อย�างนIอย 2 เดือนก�อนกําหนดการ
ลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขIาศึกษา 
 ขIอ 16 การลา 

16.1 การลาปnวยหรือลากิจ 
16.1.1 การลาไม�เกิน 7 วันในระหว�างเปWดภาคการศึกษาตIองไดIรับการอนุมัติจากอาจารย�ผูIสอนและ

แจIงอาจารย�ท่ีปรึกษาทราบ ถIาเกิน 7 วันตIองไดIรับการอนุมัติจากคณบดี โดยผ�านอาจารย�ท่ีปรึกษา สําหรับงานหรือการสอบท่ี
นักศึกษาไดIขาดไปในช�วงเวลาน้ัน ใหIอยู�ในดุลยพินิจของอาจารย�ผูIสอน ซ่ึงอาจจะอนุญาตใหIปฏิบัติงานหรือสอบทดแทน หรือยกเวIน
ไดI 

16.1.2 ในกรณีท่ีปnวยหรือมีเหตุสุดวิสัยทําใหIไม�สามารถเขIาสอบไล�ไดIนักศึกษาตIองขอผ�อนผันการสอบ
ไล�ต�อคณะภายในวันถัดไปหลังจากท่ีมีการสอบไล�รายวิชาน้ัน เวIนแต�จะมีเหตุผลอันสมควรคณะกรรมการประจําคณะเปMนผูIพิจารณา
การขอผ�อนผันดังกล�าว โดยอาจอนุมัติใหIไดIสัญลักษณ� IหรือใหIยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันเปMนกรณีพิเศษโดยใหIสัญลักษณ� 
W หรือไม�อนุมัติการผ�อนผันโดยใหIถือว�าขาดสอบก็ไดI 

16.2 การลาพักการศึกษา 
16.2.1 การลาพักการศึกษาเปMนการลาพักท้ังภาคการศึกษาและถIาไดIลงทะเบียนเรียนไปแลIวใหIเปMน

การยกเลิกการลงทะเบียน  โดยรายวิชาท่ีไดIลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ันจะไม�ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
16.2.2 การลาพักการศึกษา ใหIแสดงเหตุผลความจําเปMนพรIอมกับมีหนังสือรับรองของผูIปกครองผ�าน

อาจารย�ท่ีปรึกษา การลาพักการศึกษาตIองไดIรับการอนุมัติจากคณบดี 
16.2.3 การลาพักการศึกษาจะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต�อกันไม�ไดI 
16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดIเขIาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักไม�ไดI เวIนแต�

กรณีท่ีปnวย หรือถูกเกณฑ� หรือระดมเขIารับราชการทหารกองประจําการ และหรือไดIรับทุนต�าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว�าเปMนประโยชน�
กับนักศึกษา 

16.2.5 การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑ�ตามความในขIอ 16.2.3 และขIอ 16.2.4 ตIอง
ไดIรับการอนุมัติจากอธิการบดีเปMนกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณบดี 

16.2.6 นักศึกษาจะตIองชําระค�ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีไดIรับการอนุมัติใหIลาพัก
การศึกษาหรือใหIพักการศึกษา ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

16.3 การลาปnวยและการลาพักการศึกษาเน่ืองจากปnวยนักศึกษาตIองแสดงใบรับรองแพทย�จาก
สถานพยาบาลของรัฐดIวยทุกครั้ง 

16.4 การใหIลาพักการศึกษา ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทย�ซ่ึงอธิการบดีแต�งต้ังขึ้นวินิจฉัยว�าปnวย และ
คณะกรรมการประจําคณะเห็นว�าโรคน้ันเปMนอุปสรรคต�อการศึกษา และหรือเปMนอันตรายต�อผูIอื่น คณะกรรมการประจําคณะอาจ
เสนอใหIนักศึกษาผูIน้ันพักการศึกษาไดI 

16.5 การลาออก นักศึกษายื่นใบลาออก พรIอมหนังสือรับรองของผูIปกครองผ�านอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือขอ
อนุมัติต�ออธิการบดีผูIท่ีจะไดIรับอนุมัติใหIลาออกไดIตIองไม�มีหน้ีสินกับมหาวิทยาลัย 

16.6 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถIวนตามหลักสูตรกําหนดแลIว แต�มีผลสอบวัดระดับความรูI
ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีนไม�ถึงเกณฑ�สําเร็จการศึกษาท่ีกําหนดไวIในหลักสูตรและ/หรือไม�ผ�านการเขIาร�วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและอื่น ๆ ตามหลักสูตรกําหนดและ/หรือมหาวิทยาลัยกําหนดใหIรักษาสถานภาพนักศึกษาและชําระค�ารักษาสถานภาพ 

 
 ขIอ 17 การเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติใหIปริญญา 
 17.1 นักศึกษาท่ีจะไดIรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาตIองมีคุณสมบัติครบถIวน ดังน้ี 

17.1.1 ไดIศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�าง ๆ ครบถIวนตามหลักสูตรและขIอกําหนด
ของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา โดยไม�มีรายวิชาใดท่ีไดIสัญลักษณ� Iหรือ R คIางอยู� ท้ังน้ีนับรวมถึงรายวิชาท่ีไดIรับการรับโอนและเทียบ
โอน และนักศึกษาจะตIองผ�านการเขIาร�วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดดIวย 
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17.1.2 ยังมีสถานภาพเปMนนักศึกษาอยู�และไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม�ตํ่ากว�า 2.00 หากเปMน
นักศึกษาท่ีโอนยIายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะตIองศึกษาอยู�ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�อย�างนIอยหน่ึงปHการศึกษา 

17.1.3 ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา 
17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปH สําเร็จการศึกษาไดIไม�ก�อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม�ก�อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม�เต็มเวลา 
17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปH สําเร็จการศึกษาไดIไม�ก�อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม�ก�อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม�เต็มเวลา 
17.1.3.3 หลักสูตรไม�นIอยกว�า 6 ปH สําเร็จการศึกษาไดIไม�ก�อน 10 ภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม�ก�อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม�เต็มเวลา      
ท้ังน้ี ใหIยกเวIนนักศึกษาท่ีไดIรับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา 

17.1.4 ไม�อยู�ระหว�างการรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
17.1.5 ไดIปฏิบัติตามระเบียบต�าง ๆ ครบถIวนและไม�มีหน้ีสินใด ๆ ต�อมหาวิทยาลัย 
17.1.6 ไดIดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  17.2 นักศึกษาท่ีจะไดIรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ตIองมีคุณสมบัติครบถIวน ดังน้ี 
17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในขIอ 17.1 
17.2.2 ไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต� 3.50 ขึ้นไป 
17.2.3 ไม�เคยไดIระดับคะแนนตํ่ากว�า 2.00 หรือสัญลักษณ� F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
17.2.4 ใชIเวลาศึกษาไม�เกินจํานวนปHการศึกษาต�อเน่ืองกัน ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาท่ีจะไดIรับ

ปริญญาท้ังน้ีไม�นับรวมภาคการศึกษาท่ีไดIรับอนุมัติใหIลาพักการศึกษากรณีท่ีปnวย หรือถูกเกณฑ�หรือระดมเขIารับราชการทหารกอง
ประจําการ หรือไดIรับทุนต�าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชาหรือฝ�กอบรมจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นว�าเปMนประโยชน�กับ
นักศึกษา    

17.2.5 ไม�เคยเปMนผูIมีประวัติไดIรับการลงโทษ ในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมท้ังกรณีใชIมาตรการ
รอการลงโทษ 
 17.3 นักศึกษาท่ีจะไดIรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตIองมีคุณสมบัติครบถIวน ดังน้ี 

17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในขIอ 17.1 
17.3.2 ไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต� 3.25 ขึ้นไป แต�เปMนผูIไม�มีสิทธ์ิไดIรับปริญญาเกียรตินิยม

อันดับหน่ึง 
17.3.3 ไม�เคยไดIระดับคะแนนตํ่ากว�า 2.00 ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 
17.3.4 ไม�เคยไดIระดับคะแนน E  หรือสัญลักษณ� F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในขIอ 17.2.4 
17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในขIอ 17.2.5 

 17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดIรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยม
ในสาขาวิชาต�าง ๆ เพ่ือขออนุมัติปริญญาต�อสภามหาวิทยาลัย 

17.5 ปริญญาท่ีใหIสําหรับหลักสูตรร�วมระหว�างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�กับสถาบันอุดมศึกษา
ต�างประเทศ 

17.5.1 ป ริ ญ ญ า ร� ว ม  ห ม า ย ค ว า ม ว� า  นั ก ศึ ก ษ า ไ ดI ป ริ ญ ญ า  1 ใ บ  ซ่ึ ง รั บ ร อ ง โ ด ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�และสถาบันอุดมศึกษาต�างประเทศท่ีร�วมกันจัดหลักสูตร 

17.5.2 ป ริ ญ ญ า  2 ใ บ  ห ม า ย ค ว า ม ว� า  นั ก ศึ ก ษ า ไ ดI รั บ ป ริ ญ ญ า ม า ก ก ว� า  1 ใ บ โ ด ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�และสถาบันอุดมศึกษาต�างประเทศท่ีร�วมกันจัดหลักสูตรเปMนผูIมอบใหIสถาบันละ 1 ใบ 
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ขIอ 18 การขอเขIาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง 
18.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

อาจขอเขIาศึกษาต�อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเปMนการเพ่ิมเติมไดI 
18.2 การรับเขIาศึกษาตIองไดIรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอเขIาศึกษาและ

อธิการบดี 
18.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา 

18.3.1 รายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีนักศึกษาไดIศึกษาในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา จะไดIรับการ
พิจารณารับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีไดIรับการรับโอนและเทียบโอน ใหIไดIสัญลักษณ�หรือระดับคะแนนเดิมใหI
นับหน�วยกิตรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาดังกล�าวเปMนหน�วยกิตสะสมและนํามาคํานวณแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมโดยนักศึกษาตIอง
ดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนใหIแลIวเสร็จภายในสองสัปดาห�แรกท่ีเขIาศึกษาและคณะตIองแจIงผลการพิจารณาใหI
มหาวิทยาลัยทราบก�อนส้ินสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

18.3.2 นักศึกษาไม�มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดIสัญลักษณ�หรือระดับคะแนนเดิม เวIนแต�เม่ือผล
การศึกษารายวิชาท่ีสัมพันธ�กับรายวิชาท่ีไดIสัญลักษณ�หรือระดับคะแนนเดิมตํ่ากว�ามาตรฐานท่ีคณะหรือภาควิชากําหนดใหIลงทะเบียน
เรียนรายวิชาท่ีไดIสัญลักษณ�หรือระดับคะแนนเดิมซํ้าอีกไดI และใหIนับหน�วยกิตรายวิชาดังกล�าว เปMนหน�วยกิตสะสมไดIเพียงครั้งเดียว 

18.3.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ตIองไดIรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยมี
หลักเกณฑ�ในการพิจารณาตามความในขIอ 14.6 
 ขIอ 19 การศึกษาสองปริญญาพรIอมกัน 

19.1 นักศึกษาท่ีเขIาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� อาจขอศึกษาสองปริญญาพรIอมกันไดI โดยตIองเปMน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรท่ีใหIผูIเรียนศึกษาพรIอมกันโดยผูIสําเร็จการศึกษาจะไดIรับปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

19.2 รายละเอียดต�าง ๆ ใหIเปMนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขIอ 20 การพIนสภาพการเปMนนักศึกษา 

20.1 ตายหรือลาออก 
20.2 ตIองโทษทางวินัยใหIพIนสภาพการเปMนนักศึกษา 
20.3 ไม�ไดIลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปWดภาคการศึกษาปกติ โดยมิไดIรับการอนุมัติใหIลาพัก

การศึกษาหรือไม�ไดIรักษาสถานภาพ   
20.4 ไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว�า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขIาศึกษาในมหาวิทยาลัย  
20.5 ไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว�า 1.25 ในสองภาคการศึกษาแรกท่ีเขIาศึกษาในมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี

ไม�นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหIพัก 
20.6 ไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว�า 1.50 ยกเวIนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในสองภาคการศึกษา

แรกท่ีเขIาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
20.7 ไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว�า 1.70 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดIรับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 
20.8 ไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว�า 1.90 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดIรับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 
20.9 ไดIแตIมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว�า 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดIรับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 3 
20.10 ไดIขึ้นทะเบียนเปMนนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแลIวเปMนระยะเวลาเกิน 2 เท�าของจํานวนปHการศึกษา

ต�อเน่ืองกันตามท่ีไดIกําหนดไวIในแผนการศึกษาของสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู�สําหรับนักศึกษาท่ีรับโอนใหIนับเวลาท่ีเคยศึกษาอยู�ในสถาบัน
เดิมรวมเขIาดIวย 

20.11 ไดIรับการอนุมัติปริญญา 
20.12 ไดIรับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย�ซ่ึงแต�งต้ังโดยอธิการบดีว�าปnวยจนเปMนอุปสรรคต�อการศึกษา 

หรือเปMนอันตรายต�อผูIอื่น ท้ังน้ีตIองไดIรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
ขIอ 21 ใหIอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีท่ีจะตIองมีการดําเนินการใด ๆ ท่ีมิไดIกําหนดไวIในระเบียบน้ี 

หรือกําหนดไวIไม�ชัดเจน หรือในกรณีท่ีมีความจําเปMนตIองผ�อนผันขIอกําหนดในระเบียบน้ีเปMนกรณีพิเศษ เพ่ือใหIการดําเนินการจัด
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การศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเปMนไปโดยเรียบรIอย ใหIอธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยส่ังการ และปฏิบัติตามท่ี
เห็นสมควร และใหIถือเปMนท่ีสุด 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ใหIนําระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ว�าดIวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2547 และ พ.ศ.2552 มาใชI
บังคับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรีซ่ึงเขIาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ก�อนปHการศึกษา 2558 ไปจนกว�าจะสําเร็จ
การศึกษา 

 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   4  สิงหาคม  2558 
 
 
 
 
 
                                 (ศาสตราจารย�จรัส  สุวรรณเวลา) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
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