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สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559 
 

ชื่อมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัส    25530191103104 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Software Engineering  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science (Software Engineering) 
 อักษรย่อภาษาไทย:  วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  B.Sc. (Software Engineering) 
 
 

3. วิชาเอก    วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต  
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี   หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี  

  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี  
5.2 ภาษาที่ใช้   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย   
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
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  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ชื่อสถาบัน...................................................................................................  
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.......................................................... ...  
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ............ ................................... 
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม่   พ.ศ. ……..   เปิดสอน ภาคการศึกษา……………. พ.ศ…………….. 

หรือ   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553  
   สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้ง  พิเศษที่ 1/2559 
  วันที่ 22  เดือน มีนาคม    พ.ศ. 2559 
   สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ………………. 
  วันที่………….  เดือน…………….    พ.ศ. …………… 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
- วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) หรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer) 
- วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer) 
- นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance) 
- วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer) 
- นักทดสอบระบบ (Software Tester) 
- นักบูรณาการระบบ (System Integrator) 
- นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer) 
- ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)  
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9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
       (1)  นางสาว นวลศรี  เด่นวัฒนา     เลขประจ าตัวประชาชน 3-8417-0047x-xx-x   
   พบ.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2536  
   วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2529  
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
       (2)  นาง อธิตา  อ่อนเอื้อน     เลขประจ าตัวประชาชน 3-2202-0000x-xx-x   
   วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2550  
   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545  
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
       (3)  นาย พีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์     เลขประจ าตัวประชาชน 3-2002-0023x-xx-x   
   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555  
   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2547  
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
       (4)  นางสาว ปัทมา  เจริญพร     เลขประจ าตัวประชาชน 3-2699-0068x-xx-x   
   ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2555  
   วท.ม. (การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2549 
   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547 
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
       (5)  นางสาว ทัศนีย์  เจริญพร     เลขประจ าตัวประชาชน 3-1009-0018x-xx-x   
   ปร.ด. (เทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร พ.ศ. 2549  
   ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2535  
   อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2531  
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 1) การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ท าให้เกิดความจ าเป็นในการพัฒนา
บัณฑิตให้สามารถตอบสนองและแข่งขันภายใต้ภาวะการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะทางด้านการสื่อสารและภาษาสากล  
 2) ระบบเศรษฐกิจก าลังเปลี่ยนรูปแบบเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล (Digital Economy) 
รูปแบบของสินค้า การขนส่ง และการให้บริการ ก าลังปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่นี้ทั้งระบบ ซึ่ง
รวมถึงความจ าเป็นใหม่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเศรษฐกิจด้วย การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล
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ต่อการพัฒนาบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จึงต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตร 
 3) การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society) มากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเป็นสังคม
ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ กิจกรรมและบริการต่างๆ ในสังคมเริ่มถูกบังคับให้ต้อง
ด าเนินการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน ทั้งบริการภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม มีแนวโน้มว่า
จะต้องด าเนินการผ่านทางออนไลน์ทั้งหมด สามารถเข้าถึงได้แบบโมบายผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่
เว้นแม้กระทั่งการให้บริการการเรียนการสอน สถานการณ์ในลักษณะนี้จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
1) สังคมอินเทอร์เน็ตท าให้พฤติกรรมในการขายสินค้าของผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงไป ผู้พัฒนา

และกระจายซอฟต์แวร์มีพฤติกรรมที่มีความหลากหลายโดยให้ความส าคัญกับช่องทางการสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

2) รูปแบบของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระหว่างการผลิตซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมกับ
การผลิตซอฟต์แวร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นฐานแตกต่างกัน โดยในกระบวนการผลิตที่ใช้ซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์สเป็นฐาน ผู้กระจายซอฟต์แวร์ถูกลดบทบาทลง และใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ประโยชน์ในการกระจายสินค้ามากขึ้น 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัลและสังคมดิจิทัล  
12.1.2 ปรับปรุงรูปแบบการสอนในบางรายวิชาโดยสอดแทรกองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษผนวกความรู้

ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามความจ าเป็นเดิม ทั้งนี้เป็นการน าร่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.2.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ ที่ยังมีความต้องการบุคลากรเพ่ือการผลิต
ซอฟต์แวร์อีกมาก แต่ต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในกระบวนการด้านการผลิตซอฟต์แวร์และการจัดการ
ในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ 

12.2.2 จัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตอบสนองต่อแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยี ที่สามารถผลิต
สินค้าและบริการเข้าสู่สภาวะการแข่งขันในตลาดซอฟต์แวร์ได้ 

12.2.3 ให้ความส าคัญต่อกระบวนการควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ จัดหลักสูตรที่เน้นให้ความรู้ในการควบคุม
คุณภาพและบริการ ให้ความส าคัญกับมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 

12.2.4 ใช้กระบวนการวิถีแบบโอเพนซอร์สในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
ความมุ่งม่ัน ใฝ่รู้ ยืนหยัด อดทน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือท างานเป็นทีมได้ โดยค านึงถึง
กฎหมายและกฎกติกาของสังคม 

12.2.5 ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ในทุกมิติของการสื่อสารรวมถึงชีวิตวิถีในสังคม
อินเทอร์เน็ต มีความสามารถในการประสานงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ และมีความเข้าใจต่อห่วง
โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
     (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
 13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    สถาบันภาษา 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 

 English for Communication  

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  3 (3-0-6) 

 Collegiate English  

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3 (3-0-6) 

99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน 3 (3-0-6) 

 English for Job Applications  

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 
Life Skill and Adolescent Health 

2 (2-0-4) 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Exercise for Quality of Life 
2 (1-2-3) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์  
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Economics of Everyday Life 
2 (2-0-4) 

คณะศึกษาศาสตร์  
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 

Sufficiency Economy and Social Development 
2 (2-0-4) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
61010159 ศิลปะกับชีวิต 

Art and Life 
3 (3-0-6) 

คณะดนตรีและการแสดง  
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 

Arts and Creativity 
2 (2-0-4) 
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 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  ไม่มี 
 
 13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
13.3.2 ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอ่ืน ๆ ในคณะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะดนตรีและการแสดง คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา และสถาบันภาษา ที่ให้บริการการสอนวิชาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

13.3.3 จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพ
การเรียนการสอน 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-ปรัชญา- 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มุ่งสร้างวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพียบพร้อม
ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและ
ประชาคมอาเซียน รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้รู้จักพ่ึงพาตนเอง และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ก่อให้เกิด
การต่อยอด แบ่งปัน ภายใต้กรอบสังคมวัฒนธรรมไทย 

 
-ความส าคัญ- 

 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความส าคัญในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรม
หลักในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนี้มีความต้องการใช้วิศวกรซอฟต์แวร์ในการขับเคลื่อนกระบวนการ ประยุกต์
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เข้ากับการบริหารจัดการให้เหมาะสมในเชิงธุรกิจ 

 
-เหตุผลในการปรับปรุง-   

 เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553  
ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้
สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ
ระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
บัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 

-วัตถุประสงค์- 
1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์

ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนสามารถท างาน
ตรงกับสาขาวิชาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการอย่างน้อยร้อยละ 1 ของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 

2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้   
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม อันจะน ามาซึ่งการพัฒนา

สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
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2.2 มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ที่
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสามารถประยุกต์และใช้ทักษะด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ 
2.4 มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ตลอดจนสามารถท างานเป็นทีม และสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน 
2.5 มีการพัฒนาตนเอง เป็นพลเมืองดีของสังคม ด ารงตนตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการบุคลากรในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล 

เฝ้าติดตามและศึกษาวิจัยระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล ความต้องการด้าน
บุคลากร และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวของประเทศ
และสมาคมอาเซียน อย่างต่อเนื่อง 
ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้
เหมาะสมและสอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการด้าน
บุคลากร พิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตบัณฑิต พัฒนาสภาพแวดล้อมของ
องค์กรให้เอ้ืออ านวยต่อการผลิตบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สนับสนุนให้
คณาจารย์และบุคลากรตลอดจนผู้ส่วน
ได้เสียในการใช้บัณฑิต ได้มีโอกาสและ
ส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต 

1. เอกสารผลงานที่ได้จาก
การศึกษาและวิจัย 
2. รายงานผลงานจาก
ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มีส่วนร่วม
ในการผลิตบัณฑิต 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจใน
การใช้บัณฑิตจากองค์กรที่รับ
บัณฑิตเข้าท างาน 

 



11 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค  
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
   มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 - ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วัน – เวลาราชการปกติ 
   นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) เสาร์-อาทิตย์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/

หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด) 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

ปัญหาพื้นฐานโดยทั่วไปของนิสิตใหม่ได้แก่ ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการ
เรียนในระดับอุดมศึกษา โดยนิสิตจะต้องรับผิดชอบช่วยเหลือตนเองให้มากข้ึน รู้จักบริหารเวลาให้เหมาะสม นอกจากนั้น
ในการศึกษาในสาขาท่ีเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์นี้ มีความจ าเป็นจะต้อง
ใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก มีความคิดในเชิงตรรกะ และการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบเป็นระบบ 
รวมถึงการปูพ้ืนฐานให้นิสิตรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีม   

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
1) จัดการให้มีการดูแลนิสิตใหม่อย่างใกล้ชิด โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิตรุ่นพ่ี 
2) มีโครงการและรายวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและการรู้จักการท างาน

ร่วมกัน  
3) จัดให้มีรายวิชาในชั้นปีที่ 1 ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และมี

ความคิดสร้างสรรค์ 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 135 135 135 135 135 

ปีที ่2 - 135 135 135 135 
ปีที ่3 - - 135 135 150 
ปีที ่4 - - - 135 135 
รวม 135 270 405 540 540 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา - - - - 135 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

    หน่วย  :  พันบาท 
หมวดรายจ่าย 2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบบุคลากร 899 1,798 2,697 3,596 3,596 
2. งบด าเนินการ 2,792 5,584 8,376 11,168 11,168 
3. งบลงทุน 1,096 1,192 1,288 1,384 1,384 
4. งบเงินอุดหนุน - - - - - 

รวม 4,787 8,574 12,361 16,148 16,148 
 
2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            102 หน่วยกิต 

2.1)  วิชาแกน         15 หน่วยกิต 
2.2)  วิชาเอก         87 หน่วยกิต 

2.2.1)  วิชาเอกบังคับ        66 หน่วยกิต 
2.2.2)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า       21 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3 (3-0-6) 
   English for Communication   
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย    3 (3-0-6) 
   Collegiate English   
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3 (3-0-6) 
   English Writing for Communication   
99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน    3 (3-0-6) 
   English for Job Applications   
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น    2 (2-0-4) 
   Life Skill and Adolescent Health   
85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต    2 (1-2-3) 
   Exercise for Quality of life   
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2 (2-0-4) 
   Economics of Everyday Life   
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม   2 (2-0-4) 
   Sufficiency Economy and Social Development   
61010159 ศิลปะกับชีวิต      3 (3-0-6) 
   Art and Life   
77077959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์    2 (2-0-4) 
   Art and Creativity   
88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้างนวัตกรรม 2 (1-2-3) 
   Logical Thinking and Problem Solving for Innovation   
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88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที    3 (2-2-5) 
   Moving Forward in a Digital Society with ICT   
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า    102 หน่วยกิต 

2.1)  วิชาแกน        15 หน่วยกิต 
88810159 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1   3 (3-0-6) 

  Mathematics for Software Engineering I    
88810259 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2   3 (3-0-6) 
   Mathematics for Software Engineering II  
88810359 เศรษฐศาสตร์และแบบจ าลองธุรกิจส าหรับวิศวกรรม  3 (3-0-6) 
   ซอฟต์แวร์ 
   Software Engineering Economics and Business Model  
88820459 โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
   Discrete Mathematics for Software Engineering 
88820559 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
   Statistics and Empirical Methods for Software Engineering 

2.2)  วิชาเอก      87 หน่วยกิต 
  2.2.1) วิชาเอกบังคับ     66 หน่วยกิต 

88811159 ทักษะพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการสารสนเทศ   2 (1-2-3) 
  Essential Skills Preparation in Informatics  

88831259 ทักษะ อุปนิสัย และ จริยธรรม ส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
Skills Habits and Ethics for Software Engineers  

88831359 สถาปัตยกรรมองค์กรเพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์  3 (3-0-6) 
Enterprise Architecture Methodology  

88841759 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์    1 (0-3-3) 
Software Engineering Seminar  

88841959 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์    3 (0-6-3) 
Software Engineering Project  

88822159 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการ 3 (3-0-6) 
   ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering Approach to Human Computer  
Interaction  

88822259 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล  3 (2-2-5) 
Database Systems and Design 
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88832359 ระบบปฏิบัติการและวิธีวิทยาโอเพนซอร์ส   3 (3-0-6) 
   ส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 

Operating System and Open Source Methodology  
for Software  Engineering 

88823159 วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
Software Requirement Engineering and Documentation  

88823259 ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการ 1 (0-3-6) 
ซอฟต์แวร์ 
Software Requirement Engineering and Documentation  
Laboratory  

88823359 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
Data Structure and Algorithms for Software Engineering 

88823459 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ   3 (3-0-6) 
Object-Oriented System Analysis and Design  

88823559 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล   3 (3-0-6) 
Personal Software Development Process  

88823659 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล  1 (0-3-6) 
Personal Software Development Process Laboratory  

88823759 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์     1 (0-3-6) 
Software Development Training Camp  

88833859 การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ  3 (3-0-6) 
Software Testing and Quality Assurance  

88833959 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์    3 (3-0-6) 
Software Project Management 

88837159 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน   3 (3-0-6) 
Team Software Development Process  

88837259 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน  1 (0-3-6) 
Team Software Development Process Laboratory  

88814159 หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3 (3-0-6) 
Principles of Programming for Software Engineering  

88814259 ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม 1 (0-3-6) 
   ซอฟต์แวร์ 

Principles of Programming for Software Engineering  
Laboratory  

88814359 การสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ  3 (3-0-6) 
Object-Oriented Programming and Modeling  
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88814459 ปฏิบัติการการสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 (0-3-6) 
Object-Oriented Programming and Modeling Laboratory  

88814559 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น    3 (3-0-6) 
Introduction to Software Engineering  

88825159 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
   ซอฟต์แวร์ 

Computer Architecture and Organization for Software Engineering  
88841859 สหกิจศึกษา      6 (0-18-9) 

Cooperative Education   
  2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    21 หน่วยกิต 

88831459 การท าเหมืองข้อมูลและหลักการธุรกิจอัจฉริยะ  3 (3-0-6) 
Data Mining and Business Intelligent  

88831559 กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการพัฒนา 3 (3-0-6) 
   ซอฟต์แวร์ 

Software Processes and Process Improvements  
88831659 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์    3 (3-0-6) 

Agile Development   
88836159 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ     3 (3-0-6) 

Service Oriented Architecture  
88836259 ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไอที  3 (3-0-6) 
   IT Security 
88836359 เศรษฐกิจดิจิทัล      3 (3-0-6) 
   Digital economy 
88846459 กฎหมายส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์   3 (3-0-6) 
   Law for Software Engineering 
88846559 การบริหารความเสี่ยงของโครงงานซอฟต์แวร์  3 (3-0-6) 

Risk Management for Software Projects  
88832459 วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    3 (3-0-6) 

Electronic Commerce Engineering  
88832559 การสังเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล   3 (3-0-6) 
   Data analysis and visualization 
88832659 วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้   3 (3-0-6) 

Knowledge Engineering and Knowledge Management 
88832759 อี-อาร์-พี ส าหรับการผลิตและโลจิสติกส์   3 (3-0-6) 

   ERP for Manufacturing and Logistics  
88832859 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ  3 (3-0-6) 
   Software Engineering for Smart Devices 
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88837359 การจัดการธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์   3 (3-0-6) 
Software Engineering Business Management  

88837459 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3 (2-3-4) 
   Electronic Commerce on Mobile Devices 
88837559 วิศวกรรมเว็บและเทคโนโลยีร่วมสมัย   3 (3-0-6) 

Web Engineering and Contemporary Technology  
88837659 ซอฟต์แวร์เมตริกซ์     3 (3-0-6) 

Software Metrics  
88837759 ซอฟต์แวร์ดีไซน์แพตเทิร์น     3 (3-0-6) 

Software Design Patterns  
88837859 การจัดการข้อก าหนดและการเปลี่ยนแปลง   3 (3-0-6) 

Software Configuration and Change Management  
88837959 การออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม   3 (3-0-6) 

Software Design and Architecture  
88838159 สถาปัตยกรรมองค์กรเพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์  3 (3-0-6) 
   Enterprise Architecture as Strategy 
88834659 การบริหารจัดการระบบ     3 (3-0-6) 
   System administration 
88835259 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับ  3 (3-0-6) 
   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Data Communication and Computer Networks for  
Software Engineering  

88839159 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1   3 (3-0-6) 
Special Topics in Software Engineering I  

88849259 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2   3 (3-0-6) 
Special Topics in Software Engineering II  

88849359 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3   3 (3-0-6) 
Special Topics in Software Engineering III  

88849459 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4   3 (3-0-6) 
Special Topics in Software Engineering IV  
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                  6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียน

จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ความหมายของรหัสวิชา 
 เลขรหัส 3 หลักแรก หมายถึง เลขรหัสวิชาของส่วนงาน 
 เลขรหัสหลักที่ 4 หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
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 เลขรหัสหลักที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้ 
  เลข 0 หมายถึง พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิศวกรรม 
  เลข 1 หมายถึง กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ [1] 
  เลข 2 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
  เลข 3 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ [1]  
  เลข 4 หมายถึง กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
  เลข 5 หมายถึง กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
  เลข 6 หมายถึง กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ [2] 
  เลข 7 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ [2] 
  เลข 8 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ [3] 
  เลข 9 หมายถึง ไม่ก าหนด 
 เลขรหัสหลักท่ี 6 หมายถึง ล าดับของรายวิชาในกลุ่มวิชา 
 เลขรหัสหลักที่ 7-8 หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์        

ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา  ดังนี้ 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Exercise for Quality of life 

2 (1-2-3) 

88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการ
สร้างนวัตกรรม 
Logical Thinking and Problem Solving 
for Innovation 

2 (1-2-3) 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society 
with ICT 

3 (2-2-5) 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 88810159 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
Mathematics for Software Engineering I 

3 (3-0-6) 

88811159 ทักษะพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการสารสนเทศ 
Essential Skills Preparation in 
Informatics 

2 (1-2-3) 

88814159 หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
Principles of Programming for Software 
Engineering 

3 (3-0-6) 

88814259 ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Principles of Programming for Software 
Engineering Laboratory 

1 (0-3-6) 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4) 

61010159 ศิลปะกับชีวิต 
Art and Life 

3 (3-0-6) 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
Collegiate English 

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 88810259 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
Mathematics for Software Engineering II 

3 (3-0-6) 

88810359 เศรษฐศาสตร์และแบบจ าลองธุรกิจส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Economics and 
Business Model 

3 (3-0-6) 

88814359 การสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming and 
Modeling 

3 (3-0-6) 

88814459 ปฏิบัติการการสร้างแบบจ าลองและการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming and 
Modeling Laboratory 

1 (0-3-6) 

88814559 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
Introduction to Software Engineering 

3 (3-0-6) 

รวม (Total) 21 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 
Life Skill and Adolescent Health 

2 (2-0-4) 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 88820459 โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Discrete Mathematics for Software 
Engineering 

3 (3-0-6) 

88820559 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์ส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Statistics and Empirical Methods for 
Software Engineering 

3 (3-0-6) 

88823359 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Data Structure and Algorithms for 
Software Engineering 

3 (3-0-6) 

88823459 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
Object-Oriented System  Analysis and 
Design 

3 (3-0-6) 

88823559 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 
Personal Software Development 
Process 

3 (3-0-6) 

88823659 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง
บุคคล 
Personal Software Development 
Process Laboratory 

1 (0-3-6) 

รวม (Total) 21 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 77077959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 
Art and Creativity 

2 (2-0-4) 

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 
Sufficiency Economy and Social 
Development 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 88822159 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Approach to 
Human Computer Interaction 

3 (3-0-6) 

88822259 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบ
ฐานขอ้มูล 
Database Systems and Design 

3 (2-2-5) 

88823159 วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการ
ซอฟต์แวร์ 
Software Requirement Engineering and 
Documentation 

3 (3-0-6) 

88823259 ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและเอกสาร
โครงการซอฟต์แวร์ 
Software Requirement Engineering and 
Documentation Laboratory 

1 (0-3-6) 

88823759 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Software Development Training Camp 

1 (0-3-6) 

88825159 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Computer Architecture and 
Organization for Software Engineering 

3 (3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 
รวม (Total) 21 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 88831259 ทักษะ อุปนิสัย และ จริยธรรม ส าหรับวิศวกร
ซอฟต์แวร์ 
Skills Habits and Ethics for Software 
Engineers 

3 (3-0-6) 

88832359 ระบบปฏิบัติการและวิธีวิทยาโอเพนซอร์ส 
ส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 
Operating System and Open Source 
Methodology for Software Engineering 

3 (3-0-6) 

88833859 การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 
Software Testing and Quality Assurance 

3 (3-0-6) 

88837159 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 
Team Software Development Process 

3 (3-0-6) 

88837259 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่ม
งาน 
Team Software Development Process 
Laboratory 

1 (0-3-6) 

888xxx59 วิชาเอกเลือก 1 3 
888xxx59 วิชาเอกเลือก 2 3 

รวม (Total) 19 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 88831359 แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 
Enterprise Architecture Methodology 

3 (3-0-6) 

88833959 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
Software Project Management 

3 (3-0-6) 

888xxx59 วิชาเอกเลือก 3 3 
888xxx59 วิชาเอกเลือก 4 3 
888xxx59 วิชาเอกเลือก 5 3 
888xxx59 วิชาเอกเลือก 6 3 

วิชาเลือกเสรี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 
รวม (Total) 21 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 88841859 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6 (0-18-9) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน 
English for Job Applications 

3 (3-0-6) 

 88841759 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Seminar 

1 (0-2-1) 

88841959 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Project 

3 (3-0-6) 

888xxx59 วิชาเอกเลือก 7 3 
รวม (Total) 10 

 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

       (1)  นางสาว นวลศรี  เด่นวัฒนา     เลขประจ าตัวประชาชน3-8417-0047x-xx-x   
   พบ.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2536  
   วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2529  
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
888141 หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
888142 ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ 
1 (0-3-6) 

888145 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 
888204 โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ 
3 (3-0-6) 

888212 วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
888213 ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการ

ซอฟต์แวร์ 
1 (0-3-6) 

888247 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 3 (3-0-6) 
888249 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 1 (0-3-6) 
888321 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
888352 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 1 (0-3-6) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

88814159 หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
88814259 ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ 
1 (0-3-6) 

88814559 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 
88823159 วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
88823259 ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการ

ซอฟต์แวร์ 
1 (0-3-6) 

88823559 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 3 (3-0-6) 
88823659 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 1 (0-3-6) 
88823759 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 1 (0-3-6) 
88833959 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
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       (2)  นาง อธิตา  อ่อนเอ้ือน     เลขประจ าตัวประชาชน3-2202-0000x-xx-x   
   วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2550  
   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545  
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
888103 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
888131 ทักษะพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการสารสนเทศ 2 (1-2-3) 
888231 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วย

วิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3 (3-0-6) 

888352 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 1 (0-3-6) 
888363 การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 3 (3-0-6) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

88811159 ทักษะพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการสารสนเทศ 2 (1-2-3) 
88822159 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วย

วิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3 (3-0-6) 

88833859 การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 3 (3-0-6) 
 

       (3)  นาย พีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์     เลขประจ าตัวประชาชน3-2002-0023x-xx-x   
   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555  
   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2547  
  ต าแหน่งทางวิชาการ [คลิกพิมพ์]  

ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
888143 การสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (3-0-6) 
888144 ปฏิบัติการการสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิง

วัตถุ 
1 (0-3-6) 

888246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3 (3-0-6) 
888248 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 1 (0-3-6) 
888352 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 1 (0-3-6) 
888365 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 3 (3-0-6) 
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         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

88814359 การสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (3-0-6) 
88814459 ปฏิบัติการการสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิง

วัตถุ 
1 (0-3-6) 

88823459 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3 (3-0-6) 
   
      (4)  นางสาว ปัทมา  เจริญพร     เลขประจ าตัวประชาชน 3-2699-0068x-xx-x   
   ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2555  
   วท.ม. (การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2549 
   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547 
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม  ไม่มี 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

88832559 การสังเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล 3 (3-0-6) 
 

       (5)  นางสาว ทัศนีย์  เจริญพร     เลขประจ าตัวประชาชน3-1009-0018x-xx-x   
   ปร.ด. (เทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร พ.ศ. 2549  
   ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2535  
   อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2531  
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
885201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาการสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
888248 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 1 (0-3-6) 
888321 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
888351 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 3 (3-0-6) 
888352 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 1 (0-3-6) 
888482 สถาปัตยกรรมสารสนเทศขององค์กร 3 (3-0-6) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

88833959 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
88831359 แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 3 (3-0-6) 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ   
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อน
เข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
เป็นภาคบังคับ 
 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม :  

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้ 
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสถานประกอบการได้ 
5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : จัดเต็มเวลาในหนึ่งภาคการศึกษา 
 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้และทักษะในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์และการบริหารจัดการโครงการ ในระดับบุคคลหรือระดับทีมงาน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นิสิตสนใจ และมีแนวโน้มในการน าไปประยุกต์งานจริง สามารถอธิบาย

ทฤษฎีที่น ามาประยุกตใ์นการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นิสิตสามารถท างานอย่างเป็นระบบ และ/หรือท างานเป็นทีม 

5.3 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต : 3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทาง
เว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ

ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและการท างานของระบบ โดย
โครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรม โดยการจัดสอบการน าเสนอ 
ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่าสองคน  
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) ยืนหยัด 
(tenacity) ความมานะอุตสาหะ (perseverance) 
ความพากเพียร (diligence) ความปรารถนาอันแรง
กล้า (passion) และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
(compassion) 

ใช้แนวทางโอเพนซอร์สในการเรียนการสอนเพ่ือ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สร้างแนวคิดแบบ
โอเพนซอร์ส 

มีจิตส านึกสาธารณะ สนับสนุนให้นิสิตท ากิจกรรมในชมรมเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการเป็นสมาชิกชมรมโอเพน
ซอร์ส 

มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้มีการค้นคว้าศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

มีทักษะการท างานเป็นทีมในเครือข่ายสังคม (social 
network) 

จัดให้เป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมที่สนับสนุนการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

2.1.3  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ล าดับความส าคัญ 

2.1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

2.1.5  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

2.1.6  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์รและสังคม 

2.1.7  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น  เป็นต้น 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น การยกย่องนิสิตที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เสียสละ 

 ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา          
ทีม่อบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิต
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

  



  32 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่
ศึกษา มีความรู้เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน 

2.2.2  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา สามารถประยุกต์
ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

2.2.3  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง 
ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

2.2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
น าไปประยุกต์ สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และพัฒนาความรู้ใหม่ 

2.2.5  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

2.2.6  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

2.2.7  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือ
การประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลักการทางทฤษฎี และประยุกตท์างปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 

นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ  คือ 

1) บททดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดท า 
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 
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2.2.8  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 

2.3.2  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ มีทักษะการแสวงหาความรู้ประยุกต์ เพ่ือ
พัมนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.3.3  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ มีทักษะการ
คิดแบบองค์กรรวม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

2.3.4  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
มีทักษะการคิดแบบองค์กรรวม เพื่อแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 กรณีศึกษาทางการประยุกตเ์ทคโนโลยีในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการจัดการ และการ
ท างานเป็นทีม 

 การอภิปรายกลุ่ม 
 ให้นิสิตมีโอกาสปฏิบัติจริง 

สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นิสิต
แก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 
หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมา
ค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถาม
เกี่ยวกับนิยามต่างๆ  และการให้นิสิตได้ลงมือ
ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์จริง เช่น การ
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติ
ของนิสิต เป็นต้น 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2.4.1  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการ
ท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ได้ในระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน  เช่น การ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิต
ในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 
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2.4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมท างาน มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส านึก
ในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความ
เป็นไทย 

2.4.3  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคม
ในประเด็นที่เหมาะสม 

2.4.4  ความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง
และรับผิดชอบงานในกลุ่ม มีภาวะผู้น าและสามารถ
ท างานเป็นทีม 

2.4.5  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของ
กลุ่ม 

2.4.6  ความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

2) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับ
บุคคลทั่วไป มีภาวะผู้น า 

2.5  ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 

ท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิต
แก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา 
และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนิสิตในชั้นเรียน อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต 
เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้

1) การประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง 

2) การประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
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2.5.2  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา
โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

2.5.3  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.4  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารอย่างเหมาะสม 

นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 

ต่างๆ  การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการ
น าเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
(Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ
นั้นๆ  

3)  การประเมินต าแหน่ง และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

5) การประเมินจากนิสิตเก่าท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 

7) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (1)  จ านวนซอฟต์แวร์ทั้งท่ีพัฒนาใช้เองใน
องค์กร และวางขาย  (2) จ านวนสิทธิบัตร (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ     
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(4) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัคร
ในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 (จากระดับ 4 คะแนน) 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน  คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่องในสาขาที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ  การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่องในสาขาที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
มีอาจารยป์ระจ าหลักสูตรจ านวน 5 ท่าน มีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า

ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติ โดยด าเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เพ่ือ

ยืนยันการจัดตารางสอนและมอบหมายให้คณาจารย์เตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน สื่อการสอน  เอกสารประกอบการสอนต่างๆ  

1) ในระดับคณะ ฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน 
2) ในหนึ่งภาคการศึกษา จัดให้มีการประเมินผลการสอนอย่างน้อยสองครั้งคือ กลางภาค  

และปลายภาค 
3) แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบหลังการประกาศผลการสอบแต่ละครั้ง เพ่ือ

ท าการปรับปรุงการสอน 
4) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ส่งผลสรุปการประเมินให้คณะและ

คณาจารย์ทราบ เพ่ือท าการปรับปรุงต่อไป 
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ท าการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

ในการด าเนินงานตามหลักสูตร จะใช้อาคารสิรินธรที่มีอยู่ของคณะวิทยาศาสตร์ และ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร  งบลงทุนจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน ส าหรับหมวดค่าใช้สอยและ
เงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตของนิสิต 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลหอสมุดกลางและระดับ

คณะซึ่งมีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คือเครื่องมือ

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการท างาน
จริงในวงการการพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงมีความจ าเป็นที่นิสิตต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์
และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งาน
จริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้ังห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น 
วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมี
ทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส               
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ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึง
ห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

3) มีห้องประชุมที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท างานร่วมกันเป็นทีมงานที่
เพียงพอต่อกิจกรรมในหลักสูตร 

4) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

5) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้อง
มีมากกว่าจ านวนคู่มือ 

6) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจ านวนนิสิตในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:2  

7) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจ านวนนิสิตในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1  

8) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นิสิตนอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ ากว่า 8 
ชั่วโมงต่อวัน โดยมีปริมาณจ านวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม  

9) ควรมีโปรแกรมท่ีถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอร์ควรมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยทุก 5 ปี 

10) อาจารย์ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เฉพาะส าหรับตนเองทุกคน 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
1) อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมี

ประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก

การปฏิบัติมาให้กับนิสิต ดังนั้นคณะก าหนดนโยบายว่าในแต่ละปีการศึกษาจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ
หรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอน ทั้งรายวิชาหรือ
บางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

  

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน (เช่น การฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึกการ 
ท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ เป็นต้น) 

1) มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือ
ส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน การ
สนับสนุนสามารถท าได้ในรูปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้
เงินพิเศษเพ่ิมเม่ือมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Proceedings หรือ Journals รวมทั้งการ
สอนอาจลดภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และ
การท าวิจัย 

2) ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการท าวิจัยได้ หน่วยงานอาจ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษา 
เพ่ือให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
คอมพิวเตอร์ วิธีในข้อนี้ควรด าเนินการเมื่อข้อ 1 ข้างต้นไม่สามารถท าได้ 

3) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง 
เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

1) ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชา
ต่างๆ  มาเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นิสิต 

2) ควรมีผู้ช่วยสอนประจ าห้องปฏิบัติการที่มีความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
เครือข่าย หรือวิชาที่เก่ียวข้องในจ านวนที่เหมาะสม สถาบันอุดมศึกษาควรส่งผู้ช่วยสอน
ประจ าห้องปฏิบัติการไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อยปีละครั้ง 

คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้า
ปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นิสิต 

  

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
แนบกฎระเบียบส าหรับการอุทธรณ์ของนิสิตในเรื่องที่เก่ียวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการใน

การพิจารณาข้ออุทธรณ์เหล่านั้น 
  

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
จากรายงานการส ารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 

พ.ศ. 2551 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ท าการส ารวจผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ICT ทั้งสิ้น
ประมาณ 23,152 แห่ง พบว่า บุคลากรในปัจจุบันของสถานประกอบการที่ส าเร็จการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประมาณ 31,125 คน โดยอยู่ในกลุ่มฮาร์ดแวร์มากท่ีสุดจ านวน 
16,007 คน รองลงมาอยู่ในกลุ่มบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 7,142 คน กลุ่มซอฟต์แวร์
จ านวน 4,091 คนและกลุ่มการบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 3,885 คน โดยบุคลากรที่
ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดมีเพียงร้อยละ 6.25  

โดยบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาสาขาในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
บุคลากรทีส่ าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดมากท่ีสุด
ร้อยละ 50.85 เนื่องจากกลุ่มซอฟต์แวร์เป็นกลุ่มที่ต้องการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และจาก
การส ารวจมีเพียงร้อยละ 10.2 ของสถานประกอบการที่มีแผนรับบุคลากรเพิ่ม ในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในอีก 1 – 2 ปีข้างหน้า โดยมีความต้องการรับบุคลากรเพ่ิมประมาณ 7,122 
คน หรือโดยเฉลี่ย 3 คนต่อแห่ง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี  

X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

X X X X 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว  

 X X X 

7. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม ่ด้านการจัดการเรียนการ
สอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X 

8. อ่ืนๆ ระบุ ...     
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 5 6 6 7 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)  1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 5 6 6 7  
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การเรียนการสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลัก
ของแต่ละวิชาและแนะน าให้ผู้เรียนท าการค้นคว้า หรือท าความเข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ การสอนควรเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ และชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติการจริง
และมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
การฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอ
เพ่ือสร้างทักษะในการอภิปรายและน าเสนอ  

นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการ
เรียนการสอนต่างๆ เหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการ
แก้ปัญหา มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น จะมีการน ากระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้ 

มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละ
ท่าน 

มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การสอบ หรือการปฏิบัติงาน
กลุ่ม เป็นต้น และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือปรับ
กลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์เพ่ือ
ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละชั้นปี และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ใน
การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การวัดและประเมินผลนิสิต อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้  
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ข้อ 12 ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการการส าเร็จการศึกษา 
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐาน

ด้านคณุภาพบัณฑิต  



  46 

การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่
ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การ
สังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของ
ผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น 
การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอ่ืน การสอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา 
การประเมินของผู้จ้างงาน การประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) เป็นต้น  

นอกจากนี้การประเมินผลความรู้ สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความ
ส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการก าหนด “ตัวบ่งชี้” ไว้ดังนี้  

บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม 

บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

การประเมินตัวบ่งชี้ด้านบนนี้จะท าได้เฉพาะเมื่อนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา และระหว่างเวลา
นี้ การหมั่นให้นิสิตตระหนักถึงตัวบ่งชี้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งเดียวที่ท าได้ การฝึกนิสิตซ้ าๆในเรื่องที่อยู่ในตัว
บ่งชี้จะท าให้แนวคิดนี้ฝังอยู่ในตัวนิสิตโดยอัตโนมัติ การจ าลองสถานการณ์ต่างๆ  เพ่ือสังเกตพฤติกรรม
ของนิสิตว่ามีคุณสมบัติที่ต้องการหรือไม่ น่าจะเป็นแนวทางที่ใช้เพ่ือประเมินความส าเร็จของแนวคิดของตัว
บ่งชี้ทั้งหมดนี้ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยจะถือว่าประสบผลส าเร็จใน

การด าเนินงานเมื่อได้รับผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
1) จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ

จ านวนนิสิตที่คงอยู่ในชั้นปีที่ 2 
2) จ านวนนิสิตที่ตกออกไม่เกินร้อยละ 5  ของจ านวนนิสิตที่คงอยู่ในชั้นปีที่ 2 
3) ระดับความพึงพอใจของนิสิตด้านคุณภาพการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวกเฉลี่ย ไม่

ต่ ากว่า 4 ในมาตรประเมินค่า 5 ระดับ 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม

และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที 
ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงย่อยที่สามารถด าเนินการได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้น
จะกระท าทุก ๆ 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 ค าอธิบายรายวิชา 
หมายเลข  2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หมายเลข  3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
หมายเลข  4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
หมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
หมายเลข  7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมายเลข  1 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30    หน่วยกิต 
25710259  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     

 Economics of Everyday Life 
 แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุน
การผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การ
คลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การน าแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจ าวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ 
 Concepts and basic principles of economic activities in 
both micro and macro aspects of economics, concepts of 
demand and supply, production and costs of production, 
national income, money and banking, inflation and deflation, 
public finance, international trade, the concepts of economic 
self-sufficiency, and the application of economic perception on 
everyday life in general 
 

2 (2-0-4) 

40240359  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม   
 Sufficiency Economy and Social Development 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ แนวทางปฏิบัติ และ
ความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการ
ประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาสังคม 
 Definition, principles, concepts, significance, operational 
guidelines, and relationship between concept of sufficiency of 
economy and self and social development, royal initiative 
sufficiency economy and social development, and  application 
of knowledge to improve the quality of life 
 

2 (2-0-4) 
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61010159  ศิลปะกับชีวิต      
 Art and Life 
 ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรม
ทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม 
สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้า
ของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
 Definition, types of art works, roles and duties of visual 
arts; design, music, drama; studies on beauty value, aesthetics, 
art impression, as well as analysis on relations; progress of Thai 
and international arts and their influence on present-day 
society’s lifestyle 
 

3 (3-0-6) 

73110159  ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น    
 Life Skill and Adolescent Health 
 ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
วัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริม
พฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Definition, concept, situation and factors related to 
adolescent, health, life skill, personality, sexual health and 
health promotion for sexual health behavior, life planning based 
on the philosophy of sufficiency economy 
 

2 (2-0-4) 

77037959  ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์     
 Arts and Creativity 
 ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิด
ของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและ
ประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การฝึกปฏิบัติ
โครงการสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์
ของตนเอง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก
ทัศน์กว้างไกล  
 This introduction of fundamental artistic knowledge, 
taste, and aesthetics, creativity concept, creativity procedure 
and process, value and benefit of art and creative work for life 
and society. The course offers opportunity for the students to 
practice organizing creative project using holistic thinking skill 
gained from their experience to improve their quality of life, and 
to be knowledgeable and visionary 

2 (2-0-4) 
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85111059  การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต    

 Exercise for Quality of Life 
 ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกก าลังกายที่
สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ธรรมชาติของตนเอง
ในการออกก าลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกก าลังกาย กีฬาไทย กีฬา
สากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคม 
ที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกก าลังกายและกีฬา 
น้ าใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 
การออกก าลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมส าหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Knowledge, understanding and awareness about exercise 
and its relation to quality of life; the nature of our body and 
exercise for promotion of health; principle of choosing exercise 
activities; a study of Thai as well as international sports; the 
practice of social and appropriate behaviors; terminology 
commonly used for communication in exercise and sports; 
sportsmanship and ethics in sports; Physical and mental fitness; 
safety in exercise and sports; application of knowledge and 
understanding in exercise into everyday life 
 

2 (1-2-3) 

88510059  การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้างนวัตกรรม  
 Logical Thinking and Problem Solving for Innovation 
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการ
แก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบ
กระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตก
ปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจ าลองการแก้ปัญหา 
 Technological innovation that change the world, process 
of logical thinking and problem solving, problem analysis, data 
abstraction and representation, flowchart, mind map, dividing 
main problems into sub problems, problem modeling tools 
 

2 (1-2-3) 

88510159  ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที    
 Moving Forward in a Digital Society with ICT 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสังคมดิจิทัล การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสาร
ข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่าย

3 (2-2-5) 
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อินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมาย
และจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต 
 Information technology and communication for digital 
society, information technology and communication 
applications, accessing and applying data,  data communication 
and computer networks, services and applications on the 
Internet,  Internet threats and safety, information technology law 
and ethics,  information technology future trends 
 

99910159  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 English for Communication 
 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และ
โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 Skills in listening, speaking, reading, and writing  English, 
with emphasis on vocabulary and basic structure to achieve a 
practical command of the English language for communication 
in daily life 
  

3 (3-0-6) 

99910259  ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย    
 Collegiate English 
 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้าง
ระดับกลาง ศึกษากลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย 
และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และเพ่ิมพูนความรู้ 
 Intermediate skills in listening, speaking, reading, and 
writing English with emphasis on the sustained expansion of 
vocabulary, the development of a higher knowledge  
understanding of structure, and the strategies for English 
language learning to achieve a more practical and greater 
command of the English language for communication in college 
level 
 

3 (3-0-6) 

99920159  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 English Writing for Communication 
 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในสถาน
ประกอบการ โดยใช้วิธีการเรียบเรียงที่เหมาะสม 

3 (3-0-6) 
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 English writing for daily-life and workplace 
communication using appropriate patterns of organizations 
 

99930459  ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน  
 English for Job Applications 
 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การ
อ่านประกาศสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อ
สมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน 
 English skills for job applications, finding jobs, reading job 
advertisements, writing of résumés, letters or emails for job 
application and job interviews 
 

3 (3-0-6) 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า      102    หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน          15    หน่วยกิต 
88810159  คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 

 Mathematics for Software Engineering I 
 หลักการพื้นฐานของลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 
อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปัญหาค่าสูงสุดและต่ าสุดของ
ฟังก์ชัน ปริพันธ์และเทคนิคของปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์  
 Fundamental principles of limits and continuity, 
differential function, high-order derivatives, derivative 
applications, the problem of maximum and minimum value 
function, integration technique and its applications 
 

3 (3-0-6) 

88810259 
 

 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
 Mathematics for Software Engineering II 
 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น เวกเตอร์ การหาผลเฉลยของระบบสมการ
เชิงเวกเตอร์ในระนาบและพ้ืนที่ ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์
มิแนนท์ การแปลงเมทริกซ์ เมทริกซ์ตั้งฉาก การแปลงเชิงเส้น ผลคูณภายใน 
ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง 
 Introduction of linear algebra, vectors, vectors in the plane 
and space, systems of linear equations, matrices, determinants, 
matrix transformation, orthogonal matrix, linear transformations, 
inner products, eigenvalues and eigenvectors 
 

3 (3-0-6) 
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88810359  เศรษฐศาสตร์และแบบจ าลองธุรกิจส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 Software Engineering Economics and Business Model 
 หลักการพ้ืนฐานในการค านวณต้นทุนและราคาของซอฟต์แวร์ 
เมตริกส าหรับการประเมินผลิตภาพของซอฟต์แวร์ เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประมาณการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีความเข้าใจพ้ืนฐานในเรื่องคุณค่าของ
เงินตราและการลงทุนที่เปลี่ยนตามเวลา มูลฐานการวิเคราะห์โครงงานทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ในเชิงประหยัด การประมาณเงินลงทุน การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การทดแทนการเสื่อมราคาทางการเงิน ก าไรต้นทุนและ
ภาษี ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและแบบจ าลองทางธุรกิจ 
 Software engineering economics is about the 
fundamentals of software costing and pricing, metrics for software 
productivity assessment, introduction of different techniques for 
software estimation, basic knowledge on value of concurrency 
and investment versus temporal changes, fundamentals and 
techniques for analyzing software and knowledge engineering 
projects in economics aspects, investment estimation, break-
event analysis, depreciation, return on investment and taxes, 
digital economy and business model 
 

3 (3-0-6) 

88820459
  

 โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 Discrete Structure for Software Engineering 
 ทฤษฎีเซต ล าดับ ฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟังก์ชัน 
วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและข้ันตอนวิธีแบบเรียกซ้ า 
วิธีการนับและความสัมพันธ์แบบซ้ า ความสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ทฤษฎีกราฟ และต้นไม ้
 Set theory, series, functions, logic, growth of function, 
proof techniques including mathematical induction proof, basic 
number theory, combinatorics, discrete probability, relations and 
equivalence relations, graphs and trees 
 

3 (3-0-6) 

88820559
  

 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 Statistics and Empirical Methods for Software Engineering 
 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นและการแจก
แจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจง
ของตัวสถิติ การประมาณค่า การออกแบบการทดลองและการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
 

3 (3-0-6) 
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 Basics of descriptive statistics, principle of probability, 
discrete and continuous probability distribution with applications 
to computing, statistical distribution, cost estimation, design of 
experiments and testing of hypotheses, simple linear regression 
analysis 
 

 2.1) วิชาเอก          87    หน่วยกิต 
  2.2.1) วิชาเอกบังคับ        66    หน่วยกิต 

88811159  ทักษะพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการสารสนเทศ 
 Essential Skills Preparation in Informatics 
 แนวทางการเรียนรู้และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การปรับตัว 
การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย การ
ใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต การใช้เครื่องมือ
เพ่ือการโปรแกรมพ้ืนฐาน รวมถึงเครื่องมือทางโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ เครื่อง
แม่ข่ายและบริการบนเครื่องแม่ข่าย 
 Higher education learning and study guideline, adaptation 
to university learning environment, usage of information 
technology and communication in university, usage of library 
facilities, internet advance search for academic, essential 
programming tools including open source tools, server and its 
services 
 

2 (1-2-3) 

88831259  ทักษะ อุปนิสัย และ จริยธรรม ส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 
 Skills Habits and Ethics for Software Engineers 
 ความรู้ ทักษะ อุปนิสัย ความรับผิดชอบ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิซาชีพของอาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์ ทักษะการ
เป็นผู้เอ้ืออ านวยการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการต่อรอง ทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ อุปนิสัยพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จ การสร้างทีม การเรียนรู้เป็นทีม 
และนพลักษณ์ศาสตร์ รายวิชานี้จะด าเนินการเป็นภาษาอังกฤษ โดยมุ่งหวัง
ในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนด้วย 
 Knowledge, skills, habits, responsibility, attitudes, morals,  
ethics and code of ethics for professional software engineers, 
facilitation skills, communication skills, negotiation skills, creative 
thinking skills, habits of highly effective people, team building, 
team learning, and enneagram, the course will be conduct in 
English with include aim to develop students language 
 

3 (3-0-6) 
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88831359  แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 
 Enterprise Architecture Methodology 
 ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กร กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร แนวทาง
การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความต้องการองค์กร การออกแบบ
โครงสร้างสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ  โครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล  
โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบงาน  สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีและความ
ปลอดภัย ความสัมพันธ์และการตอบสนองต่อการด าเนินงานทางธุรกิจของ
องค์กร เครื่องมือการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 
 Concept of enterprise architecture, architecture 
frameworks and approaches, enterprise environment and 
requirement analysis, enterprise business architecture, enterprise 
data architecture, enterprise application architecture, enterprise 
technology and security architecture, relationship to enterprise 
strategy and business, enterprise architecture tools and artifacts 
 

3 (3-0-6) 

88841759  สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 Software Engineering Seminar 
 การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
 Presentation and discussion on interesting topics in 
software and knowledge engineering 
 

1 (0-3-3) 

88841859  สหกิจศึกษา 
 Cooperative Education 
 ฝึกภาคปฏิบัติกับองค์กรจริง ด้วยชั่วโมงท างานรวมไม่น้อยกว่า 600 
ชั่วโมง ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
 Cooperative education with a minimum of 600 hours 
industrial internship to prepare students for the real challenges 
in software engineer profession 
 

6 (0-18-9) 

88841959  โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 Software Engineering Project 
 โครงงานส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 นิสิตบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมา
เพ่ือใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีขั้นตอนของการเก็บและวิเคราะห์ความ
ต้องการ ออกแบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในความเป็นจริง  

3 (0-6-3) 
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 A senior-year capstone project, to employ knowledge 
gained from courses throughout the program to develop a 
software solution to a real-world problem from conception to 
completion including development of project plan, 
requirements, software requirement specification, design, 
software design document, implementation, testing 
 

88822159  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 Software Engineering Approach to Human Computer 
Interaction 
 หลักการทางจิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ความใช้งานง่าย การวิเคราะห์งาน หลักการออกแบบ
โดยอิงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และการสร้างโปรแกรมต้นแบบ แบบจ าลองแนวคิด 
และการเปรียบเทียบแนวคิด  การชี้แจงเหตุผลการออกแบบซอฟต์แวร์ การ
ออกแบบหน้าต่าง แถบค าสั่ง ค าสั่งที่ใช้ในการสั่งงาน การสั่งงานด้วยเสียงพูด
และภาษาธรรมชาติ ผลลัพธ์ที่ได้ในรูปของเสียงพูดและภาษาธรรมชาติ สี รูป
สัญลักษณ์ เสียงประกอบ ความเป็นสากลและความเป็นท้องถิ่น การประเมิน
ส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ โครงสร้างสถาปัตยกรรมของส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ 
และเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการสร้างส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ กรณีศึกษาและ
โครงงาน 
 Psychological principles of human-computer interaction, 
evaluation of user interfaces, usability engineering, task analysis, 
user-centered design, and prototyping, conceptual models and 
metaphors, software design rationale, design of widget, voice 
and natural language I/O, response time and feedback, color, 
icons, and sound, internationalization and localization, user 
interface architectures and APIs, case studies and project 
 

3 (3-0-6) 

88822259  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
 Database Systems and Design 
 แนวคิดของระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล  
ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย การจัดการทรานแซคชันและการ
ควบคุมภาวะพร้อมกัน การปรับประสิทธิภาพของฐานข้อมูล การจัดการ
ฐานข้อมูล การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยีเว็บ และ
ฐานข้อมูลเอ็กซ์-เอ็ม-แอล  

3 (2-2-5) 
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 Database systems concepts and design, distributed 
database management systems, transaction management and 
concurrency control, database performance tuning, query 
optimization, database administration, database connectivity, 
web technologies, and XML databases  
 

88832359  ระบบปฏิบัติการและวิธีวิทยาโอเพนซอร์ส ส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 
 Operating System and Open Source Methodology for 
Software Engineering 
 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระบบปฏิบัติการกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอร์สและวิธีวิทยาโอเพนซอร์ส การควบคุม
เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ แหล่งรวมซอร์สโค้ด แหล่งรวมเนื้อหา แนวคิดพ้ืนฐาน
การต่อประสานซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่กับระบบปฏิบัติการ 
 The interaction of operating system and software 
engineering, open source operating systems and its 
methodology, software version controls, source code repository, 
contents repository, basic concepts of interfacing between large-
scale software and operating system 
 

3 (3-0-6) 

88823159  วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ 
 Software Requirement Engineering and Documentation 
 [บุรพวิชา : 88814559 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น] 
 พ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการของระบบ กระบวนการวิศวกรรม
ความต้องการ วิธีการ เครื่องมือและเทคนิคในการได้มาซึ่งข้อมูล และความ
ต้องการของระบบ การจัดการและการจัดท าเอกสารความต้องการของระบบ 
การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การระบุข้อก าหนดซอฟต์แวร์ เทคนิค
การตรวจสอบยืนยันการใช้ได้ รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการ การ
วิเคราะห์เป้าหมาย และการวิเคราะห์ยูสเคส มาตรฐานการจัดท าเอกสาร
ความต้องการ การสืบค้นย้อนกลับได้ การจัดการความต้องการ การจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ 
 Software requirements fundamentals, requirements 
engineering process, methods, tools and techniques for eliciting, 
organizing and documenting software requirements, requirement 
analysis, requirement specification, validation techniques, need, 
goal, and use case analysis, requirements documentation 
standards, traceability, requirements management, and handling 
requirements changes 

3 (3-0-6) 
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88823259  ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ 

 Software Requirement Engineering and Documentation 
Laboratory 
  [บุรพวิชา : 88814559 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น] 
  [Prerequisite : 88814559 Introduction to Software 
Engineering] 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการ
ซอฟต์แวร์ ทักษะในการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการ
ซอฟต์แวร์ ในห้องปฏิบัติการ 
 Laboratory for software requirement engineering and 
documentation, software requirement engineering skills practice 
in laboratory workshop 
 

1 (0-3-6) 

88823359  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 Data Structure and Algorithms for Software Engineering 
 [บุรพวิชา : 88814159  หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์] 
  [Prerequisite : 88814559 Introduction to Software 
Engineering] 
 แนวคิดพ้ืนฐานของโครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน แถวล าดับ รายการ กอง
ซ้อน แถวคอย ต้นไม้ กราฟ และแฮช การจัดเรียงข้อมูล และการค้นหาข้อมูล 
รูปแบบและวิธีการของขั้นตอนวิธีแบบต่างๆ การวัดความซับซ้อนของขั้นตอน
วิธี หลักการและแนวคิดของการท างานแบบการเวียนเกิด 
 Fundamental concepts of data structures; array, list, 
stack, queue, tree, graph, hashing methods, sorting, searching, 
the basics of algorithmic analysis and algorithmic complexity, 
concepts of recursion 
 

3 (3-0-6) 

88823459
  

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
 Object-Oriented System Analysis and Design  
 [บุรพวิชา : 88814159  หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์] 
 ความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ การ
ประยุกต์ยูเอ็มแอลในการท าแบบจ าลอง การค้นหายูสเคสและขยายไปเป็น
การออกแบบพฤติกรรมของระบบ เปลี่ยนการวิเคราะห์ไปเป็นแบบจ าลองที่
พร้อมน าไปใช้พัฒนาจริง 

3 (3-0-6) 
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 Fundamentals of object-oriented analysis and design, 
system modeling using UML, use cases identifying, use cases 
expandation to full behavioral designs, analyzed systems 
transformation to designed systems for implementation ready  
 

88823559  กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 
 Personal Software Development Process 
 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการเวลา การติดตามเวลา 
ช่วงเวลาในการวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการเวลาส่วน
บุคคล ค าสัญญา และตารางนัดหมาย แผนงานโครงการ การค้นหา
ข้อผิดพลาด รายการตรวจสอบรหัส การคาดคะเนข้อบกพร่อง เศรษฐศาสตร์
ของการก าจัดข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องจากการออกแบบ คุณภาพผลิตภัณฑ์
และกระบวนการ ค าสัญญาเชิงบุคคลที่มีต่อคุณภาพ 
 Software development process, time management, 
tracking time, period and production planning, managing 
personal time, commitments and schedules, project plan, 
finding defects, code review checklist, projecting defects, 
economics of defect removal, defects of design, product quality 
and process, personal commitment to quality 
 

3 (3-0-6) 

88823659  ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 
 Personal Software Development Process Laboratory  
 ปฏิบัติการส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล เพื่อ
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ในห้องปฏิบัติการ 
 Laboratory for personal software development process, 
practice of individual software development process in 
laboratory workshop 
 

1 (0-3-6) 

88823759  ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 Software Development Training Camp  
 [บุรพวิชา : 88823559  กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล] 
 [Prerequisite : 88823559 Personal Software Development 
Process] 
 ค่ายเพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาแหล่งดาวน์โหลด
และตลาดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ไม่ต่ ากว่า 48 
ชั่วโมง 

1 (0-3-6) 
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 Program development skill enhancement camp, 
download source development and open source software 
market for the ASEAN free trade area, at least 48 person-hours 
 

88833859  การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 
 Software Testing and Quality Assurance  
 แนวคิดเก่ียวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ คุณภาพซอฟต์แวร์ และ
ตัวชี้วัดคุณภาพซอฟต์แวร์ การวางแผนและการท าการประกันคุณภาพ
ซอฟต์แวร์  มาตรฐานของกระบวนการคุณภาพ การตรวจสอบและการยืนยัน
ความถูกต้อง การวิพากษ์ การตรวจดูการท างาน และการตรวจตราอย่าง
ละเอียด กลไกส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ เทคนิคในการ
ทดสอบ เทคนิคส าหรับการสร้างข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบ และการ
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ 
 Concept of software testing, software quality, software 
quality metrics, software quality assurance planning and 
implementation, quality process standards, validation and 
verification, reviews, walkthroughs, inspections, mechanisms for 
validating software systems, testing techniques, techniques for 
generating and validating test data 
 

3 (3-0-6) 

88833959  การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
 Software Project Management  
 แนวคิดการบริหารจัดการโครงการ เครื่องมือในการบริหารจัดการ
โครงการ และเทคนิคการบริหารจัดการโครงการ ไการจัดการแบบบูรณาการ 
การวางแผนโครงการ การจัดการขอบเขตโครงการ การวางตารางงาน การ
ประมาณการต้นทุน การควบคุมงบประมาณ การจัดการทรัพยากรบุคคล 
การจัดการการสื่อสาร การจัดการและวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการ
คุณภาพของโครงงาน การจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง 
 Project management concepts, project management 
tools and techniques including integration management and 
project planning, scope management, scheduling, cost 
estimation, budget control, human resource management, 
communication management, risk analysis and management, 
project quality management, and procurement management 
 

3 (3-0-6) 

88837159  กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 
 Team Software Development Process 

3 (3-0-6) 
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 [บุรพวิชา : 88814559  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น] 
 [Prerequisite : 88814559 Introduction to Software 
Engineering] 
 แนวคิดของกลุ่มงาน ตรรกะของกระบวนการซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 
กลยุทธ์การพัฒนา แผนการพัฒนา การนิยามความต้องการ การออกแบบ 
การท าให้เกิดผลและการทดสอบ ระบบโดยกลุ่มงาน บทบาทของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ หัวหน้าโครงการ ผู้จัดการทีมพัฒนา 
ผู้จัดการแผนงาน ผู้จัดการด้านคุณภาพและกระบวนการ ผู้จัดการฝ่าย
สนับสนุน 
 Concept of workgroup, logic of workgroup software 
process, development strategy, development plan, defining the 
requirements, design, implementation and system testing by 
workgroup, role of stakeholders: project leader, team 
development manager, planning manager, quality and process 
manager, and support manager 
 

88837259  ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 
 Team Software Development Process Laboratory 
 [บุรพวิชา : 88814559  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น] 
 [Prerequisite : 88814559 Introduction to Software 
Engineering] 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน
บุคคล เพ่ือฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีมในห้องปฏิบัติการ 
 Laboratory for Team Software Development Process, 
practice of workgroup software development process in 
laboratory workshop 
 

1 (0-3-6) 

88814159  หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 Principles of Programming for Software Engineering 
 โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง 
 Basic structure of modern computer systems, data 
representation in computers, algorithmic problem solving, 
program design and development methodology, introductory 
programming using a high-level programming language 
 

3 (3-0-6) 
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88814259  ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 Principles of Programming for Software Engineering 
Laboratory 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ เพื่อการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 Laboratory for principles of programming for software 
engineering advanced, programming practice in computer 
laboratory   
 

1 (0-3-6) 

88814359  การสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 Object-Oriented Programming and Modeling 
 แนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคนิคการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
คุณสมบัติการถ่ายทอด การมีได้หลายรูปและการห่อหุ้ม ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ และการใช้ภาษาแบบจ าลอง
ยูเอ็มแอล 
 Object-oriented programming concepts and techniques, 
introduction to object-oriented analysis and design, and system 
modeling with UML 
 

3 (3-0-6) 

88814459  ปฏิบัติการการสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 Object-Oriented Programming and Modeling Laboratory 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาการสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิง
วัตถุ เพ่ือการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
 Laboratory for Object-Oriented Programming and 
Modeling, object-oriented programming practice in computer 
laboratory 
 

1 (0-3-6) 

88814559  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
 Introduction to Software Engineering 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์กระบวนการวิศวกรรมความ
ต้องการ แบบจ าลองระบบ การออกแบบ การสร้างซอฟต์แวร์ การทดสอบ 
การตรวจสอบความถูกต้อง ตัวชี้วัดซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 
การจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนางานด้านซอฟต์แวร์ การ
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์  

3 (3-0-6) 
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 Software engineering overview, software processes, 
software project management, software requirements and 
specification, software design, software testing and validation, 
software metrics, software quality assurance, software 
configuration management, and software maintenance 
 

88825159  สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
 Computer Architecture and Organization for Software 
Engineering 
 หลักพ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบหลักคอมพิวเตอร์
และวิธีการออกแบบ การประเมินสมรรถนะ สถาปัตยกรรมซีพียู ชุดค าสั่ง 
การออกแบบเอแอลยู ล าดับชั้นของหน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน 
หน่วยความจ าแคช สถาปัตยกรรมการรับเข้า/ส่งออก การขัดจังหวะและ
ดีเอ็มเอ การประมวลผลแบบขนาน โปรเซสเซอร์แบบไปป์ไลน์ มัลติ
โปรเซสเซอร์ 
 Basic concepts of computer architecture and 
organization, design methodology, performance evaluation, CPU 
architecture, instruction sets, ALU design, memory hierarchies, 
virtual memory, cache memory, input/output architectures, 
interrupts and DMA, parallel processing, pipelined processors, 
multiprocessors 
 

3 (3-0-6) 

  2.2.2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า       21    หน่วยกิต 
88831459  การท าเหมืองข้อมูลและหลักการธุรกิจอัจฉริยะ 

 Data Mining and Business Intelligent 
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการท าเหมืองข้อมูล ประเภทและเทคนิค
การท าเหมืองข้อมูล กระบวนการในการค้นพบรูปแบบ ความสัมพันธ์และ
ความผิดปกติในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการในการขุดค้นในรูปแบบของการ
หาความสัมพันธ์ การแบ่งหมวดหมู่ และการจัดกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการท า
เหมืองข้อมูล การสร้างคลังข้อมูล โดยมุ่งเน้นประเด็นการใช้เครื่องมือและการ
ประยุกต์ รวมถึงเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมาก มีความ
หลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่เรียกว่าบิ๊กดาต้า เพื่อทราบพฤ
๖กรรมและความต้องการที่แกท้จริงของผู้บริโภคโดยใช้เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ 
 Fundamental concepts of data mining, types and 
techniques of data mining, procedures of pattern discovery, 

3 (3-0-6) 
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anomaly detection in large database,  association-rule mining, 
classification and clustering algorithms, data mining tools, data 
warehousing and its applications using tools, including 
technology to analyze Big Data to know the real needs and 
behavior of consumers using Big Data tools 
 

88831559  กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 Software Processes and Process Improvements 
 แบบจ าลองของกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์
กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบจ าลองและมาตรฐานของวัฏจักร
กระบวนการพัฒนา สภาพแวดล้อมและกรอบของการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต การน ากระบวนการผลิตไปใช้ในองค์กร โครงการ ทีม และบุคคล ใน
แบบต่างๆ กัน การวัดและการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ประโยชน์ที่ได้ต่อธุรกิจ และกรณีศึกษา  
 Software process models, software process analysis, life 
cycle process models and standards, process improvement 
frameworks and environment, process implementation at 
various levels like organization, project, team and individual, 
measurement and analysis of software process, business 
benefits and case studies 
 

3 (3-0-6) 

88831659  การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ 
 Agile Development  
 ภาพรวมของแนวคิดที่เกี่ยวกับแนวโน้มของการพัฒนาซอฟต์แวร์ใน
ปัจจุบัน การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ อุปนิสัยที่ไม่ดีของผู้จัดการโครงการ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ การปรับโครงสร้างของทีมงาน องค์ความรู้ของการ
บริหารโครงการ การวางแผนโครงการ ศิลปะในการบริหารตารางการ
ด าเนินงาน การส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและตรงเวลา 
  Overview of concepts related to current trends in 
software development, agile software development, deadly 
habits of ineffective software managers, organizational spring 
cleaning and project management body of knowledge, project 
planning, master the art of scheduling, deliver on-time with 
quality products and human resource management 
 

3 (3-0-6) 

88836159  สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
 Service Oriented Architecture 

3 (3-0-6) 
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 แนวคิดพ้ืนฐานของ Service Oriented Architecture (SOA) ใน
ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และด้านธุรกิจ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ในองค์กร บทบาทในการด าเนินการแก้ไขปัญหาธุรกิจ องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมการให้บริการแม่ข่ายและการขอใช้บริการที่มุ่งเน้นบริการทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร การรวมกันของข้อมูล แนวคิดการจัดการใน
องค์กร การออกแบบ สร้างแบบจ าลองตามกระแส และแนวโน้มการ
ประมวลผลในองค์กร 
 Fundamental concepts of service oriented architecture 
(SOA) related software engineering and business aspects, 
components of enterprise computing environment and their 
roles in implementing business solutions, client/server 
components and service oriented architectures and their 
relevance to intra-enterprise and inter-enterprise applications, 
data integration, management concepts in enterprise computing, 
design, modeling and implementation of SOA software systems, 
trends in enterprise computing 
 

88836259  ความมั่นคงปลอดภัยของระบบไอที 
 IT Security 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กรเพ่ือประยุกต์กับยุทธศาสตร์ด้าน
ต่างๆ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งท าให้ได้ถึงทะเบียนของสิ่งต่าง ๆ และ
ระดับของความมั่นคง โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
และสัญญาธุรกิจต่างๆ ขององค์กรและของคู่ค้า-พันธมิตร และสังคมท่ี
เกี่ยวข้อง หลักการ วัตถุประสงค์ และความต้องการทางธุรกิจของการ
ประมวลผลข้อมูลข่าวสารขององค์กรที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
 Risk assessments for an organization in order to adapt for 
various strategies, results of risk assessments which gaining 
security assets and security levels, potential impact,  the legal, 
regulatory, contractual requirements of organizations and its 
trading partners, involved communities, particular set of 
principles, objectives, and business requirements for 
organizations’ information processing which supports its 
operations 
 

3 (3-0-6) 

88836359  เศรษฐกิจดิจิทัล 
 Digital economy 

3 (3-0-6) 
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 ความรู้ร่วมสมัยและในอนาคตเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกลและ
เครือข่ายการวางกลยุทธ์ของไอซีทีในองค์กรและเศรษฐกิจสมัยใหม่ 
การใช้ไอซีทีในแบบจ าลองปัจจุบันและท่ีก าลังจะเกิดข้ึนวงรอบการซื้อขาย
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับไอซีทีร่วมสมัย การค านวณแบบ
กระจาย เทคโนโลยีคลาวด์ เครือข่ายทางสังคม วิศวกรรมย้อนรอยห่วงโซ่
อุปทาน การจัดการต าแหน่งหน้าที่ทางไอซีทีในองค์กร ผลกระทบทางด้าน
ต่างๆจากไอซีที ไความเป็นส่วนตัว การรักษาความปลอดภัย จริยธรรม และ
ทางสังคม 
 Contemporary and future telecommunications & 
networking, the strategic place of ICT in the modern economy, 
the use of ICT within present and emerging business models, 
electronic trading cycles, contemporary ICT issues; including 
distributed computing, cloud technology, social 
networking,supply chain re-engineering, ICT function 
management in the organization, privacy, security, ethical and 
social impact of ICT initiatives 
 

88846459  กฎหมายส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 Law for Software Engineering 
 ระบบกฎหมาย กฎหมายส าหรับองค์กรธุรกิจ หุ้นส่วนและบริษัท 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและภาษีอากร การเงิน การคลัง การติดต่อ
และตัวแทนจ าหน่าย การจัดการดิจิทัลและกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย กฎหมายเทคโลยีสารสนเทศ และ 
กฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล 
 Legal system, law for business organizations, partnership 
and companies, sale of goods and taxation law, money and 
banking, contract and agency, digital right management and 
copyright law, intellectual properties, privacy, security and 
information technology law, and digital economy law 
 

3 (3-0-6) 

88846559  การบริหารความเสี่ยงของโครงงานซอฟต์แวร์ 
 Risk Management for Software Projects  
 [บุรพวิชา : 88823159  วิศวกรรมความต้องการและเอกสาร
โครงการซอฟต์แวร์] 
 [Prerequisite : 88823159 Software Requirement 
Engineering and Documentation] 

3 (3-0-6) 
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 ภาพรวมเก่ียวกับความเสี่ยงของโครงการซอฟต์แวร์ขององค์กร 
ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ก าหนดความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความติดตามความเสี่ยงและ
มาตรฐานของการจัดการความเสี่ยง 
 Overview of risk culture, importance of risk management, 
risk management process, risk identification, risk analysis, risk 
tracking, risk models and risk management standard 
 

88832459  วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 Electronic Commerce Engineering 
 เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและสร้างระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเครือข่ายและทิศทางในอนาคต เทคโนโลยี
ฐานข้อมูล การเชื่อมต่อระหว่างเว็บและฐานข้อมูล ประเด็นด้านความมั่นคง 
ระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวกรองทางธุรกิจ การจัดการความเชื่อถือ 
ตัวแทนการค้า ความเป็นส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ทางสารสนเทศและการป้องกัน
การลอกเลียน ความไม่เท่าเทียมเชิงดิจิทัล 
 Electronic commerce technology, electronic commerce 
system development and implementation, networking 
technologies and their future directions, database technologies, 
database-web connectivity, security-related issues, electronic 
payment systems, business intelligence, trust management, 
trading agents, privacy, information products and copy 
protection, digital divide 
 

3 (3-0-6) 

88832559  การสังเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล 
 Data analysis and visualization 
 หลักการแสดงแผนภาพข้อมูล ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ การ
ได้มาซึ่งข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
การสร้างแผนภาพข้อมูล การประยุกต์ ข้อมูลปริมาณมาก 
 Principles of data visualization, programming languages 
and tools, data aquisition, data organization, data processing and 
analysis, data visualization, applications, massive data 
 

3 (3-0-6) 

88832659  วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้ 
 Knowledge Engineering and Knowledge Management 
 ลักษณะเฉพาะของความรู้ แนวคิดและกระบวนการเก็บเก่ียวความรู้ 
แหล่งความรู้ สถาปัตยกรรมของระบบอิงความรู้ เครื่องมือส าหรับวิศวกรรม

3 (3-0-6) 
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ความรู้ การเรียนรู้และสมรรถนะในเศรษฐกิจความรู้ วัฏจักรของความรู้ 
ความหลากหลายของงานด้านความรู้ โอกาสในการจัดการความรู้ในองค์กร
ขนาดใหญ่ กลศาสตร์การจัดการความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์กรกับการจัดการความรู้ 
 Knowledge characteristics, concept and process of 
knowledge acquisition, knowledge source architecture of 
knowledge-based system, knowledge engineering tools, learning 
and performance in the knowledge economy, knowledge cycle, 
varieties of knowledge work, knowledge management 
opportunities in large enterprises, mechanics of knowledge 
management, relation between organizational culture and 
knowledge management 
 

88832759  อี-อาร์-พี ส าหรับการผลิตและโลจิสติกส์ 
 ERP for Manufacturing and Logistics 
 ระบบอี-อาร์-พีเบื้องต้น รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจขององค์กร เทคโนโลยีอี-อาร์-พี ระบบการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ระบบการผลิต ระบบห่วงโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์ 
 Introduction to enterprise resource planning (ERP) 
systems including  information systems integration to improve 
business operations, ERP technology, human capital 
management, manufacturing system, supply chain and logistics 
 

3 (3-0-6) 

88832859  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ 
 Software Engineering for Smart Devices 
 เครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สส าหรับ
ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ระบบฝังตัว
และระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ การเขียนโปรแกรม ซ็อกเก็ตบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก อินเทอร์เน็ตออฟติง โปรโตคอลนายหน้าบนกลุ่มเมฆ 
กราฟิกอินเตอร์เฟชผู้ใช้ส าหรับการพัฒนาเครื่องมือ หลักในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้น่าเชื่อถือ 
 
 Software engineering tools, open electronics 
microcontroller prototyping platform, embedded systems and 
real-time operating systems, socket programming on small 
computers, internet of things protocols,  broker on cloud server, 

3 (3-0-6) 
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graphic user interface for tools development,  software 
dependability 
 

88837359  การจัดการธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 Software Engineering Business Management 
 หลักการจัดการ แนวคิดทางการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะเฉพาะของธุรกิจซอฟต์แวร์ พฤติกรรมขององค์การ การจัดการงาน
บุคคล การจัดการส านักงาน การจัดการค่าจ้างและค่าตอบแทน การจัดการ
ทรัพยากร การจัดการธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ตลาด และธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ นโยบายธุรกิจ การประเมินโครงการธุรกิจซอฟต์แวร์ 
 Principles of management, concept on administration 
and management, characteristics of software business, 
organizational behavior, personnel management, office 
management, wage and salary management, resource 
management, software business management, information 
technology market and business, business policies, software 
business project evaluation 
 

3 (3-0-6) 

88837459  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 Electronic Commerce on Mobile Devices 
 เครือข่าย ระบบและพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งหมดในนิเวศวิทยา
ของการค้าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เจ้าของตลาดการค้าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง
ในรูปแบบของเว็บท่าและผู้ให้บริการระบบ กระเป๋าเงินแบบโมบาย การช าระ
เงินแบบโมบาย คูปองแบบโมบาย บัตรก านัลแบบโมบาย การด าเนินงานของ
การค้าแบบโมบายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการขายปลีก การขนส่ง และระบบ
ธนาคารเพ่ือผู้บริโภค 
 The networks, systems and consumer behaviours that 
combine to make up the m-commerce ecosystem, mobile main 
market players both portals and system providers, m-commerce 
operation in term of m-commerce websites, mWallets, 
mPayments, mCoupons, and mVouchers, mobile commerce 
operation throughout different sectors including retail, transport, 
and consumer banking 
 

3 (2-2-5) 

88837559  วิศวกรรมเว็บและเทคโนโลยีร่วมสมัย 
 Web Engineering  and Contemporary Technology 

3 (3-0-6) 
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 พ้ืนฐานการวิศวกรรมเว็บ การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ การ
สร้างแบบจ าลองจากการวิเคราะห์ การออกแบบและการสร้างแบบจ าลอง 
การทดสอบ พ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตส าหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เทคโนโลยี
และเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ภาษามาร์คอัพ 
การจัดรูปแบบเว็บ การอธิบายข้อมูล และการแปลงข้อมูล การโปรแกรมฝั่ง
เครื่องลูกข่าย และการโปรแกรมฝั่งเครื่องแม่ข่าย เว็บเซอร์วิส หัวข้ออ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการวิศวกรรมเว็บ 
 Web Engineering fundamentals including requirements 
and analysis modeling, design modeling, testing, Internet basics 
for web applications, technologies and tools for developing web 
applications including markup languages, styling, data description 
and transformation, client and server side programming, web 
services, advanced topics in web engineering 
 

88837659  ซอฟต์แวร์เมทริกซ์ 
 Software Metrics  
 ภาพรวมของซอฟต์แวร์เมทริกซ์ พื้นฐานของทฤษฏีการวัดประเมิน  
กรอบแบบมุ่งเน้นที่เป้าหมายส าหรับการวัดซอฟต์แวร์ การสืบสวนเชิง
ประจักษ์ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวัดคุณลักษณะภายในของผลผลิต การ
วัดคุณลักษณะภายนอกของผลผลิต การวัดต้นทุนและก าลังคน การวัดความ
น่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ ตัวชีว้ัดในการทดสอบซอฟต์แวร์ ตัวชี้วัดแบบเชิง
วัตถ ุ
 Overview of software metrics, basics of measurement 
theory, goal-based framework for software measurement, 
empirical investigation in software engineering, measuring 
internal product attributes, measuring external product 
attributes, measuring cost and effort, measuring software 
reliability, software test metrics, and object-oriented metrics 
 

3 (3-0-6) 

88837759  ซอฟต์แวร์ดีไซน์แพตเทิร์น 
 Software Design  Patterns 
 การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการแก้ไขปัญหาการออกแบบ
แบบเชิงวัตถุ การช่วยแก้ปัญหาการออกแบบด้วยรูปแบบการแก้ไขปัญหาการ
ออกแบบ การเลือกและประยุกต์รูปแบบการแก้ไขปัญหาการออกแบบ 
แพตเทิร์นการสร้างอ็อบเจกต์  แพตเทิร์นโครงสร้าง แพตเทิร์นพฤติกรรม 
และกรณีศึกษา  

3 (3-0-6) 
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 A depth study of object-oriented design patterns, design 
patterns to solve design problems, design pattern selection, 
design pattern usage, creational patterns, structural patterns, 
behavioral patterns, and case studies 
 

88837859  การจัดการข้อก าหนดและการเปลี่ยนแปลง 
 Software Configuration and Change Management  
 ศาสตร์และเทคนิคการเริ่มต้น การประเมิน และการควบคุมการ
เปลี่ยนในช่วงก่อนและหลังการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการการควบคุม
ข้อก าหนด การวางแผนการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง ชนิดของการเปลี่ยนแปลง การควบคุมรุ่นและการเปลี่ยนแปลง 
และการตรวจสอบข้อก าหนด 
 Disciplines and techniques of initiating, evaluating, and 
controlling change to software products during and after the 
development process, importance of configuration control in 
managing software production, configuration items, configuration 
management planning, change management, type of change, 
evaluating the repair of discrepancies and change requests, 
configuration control boards, version control, change control, 
and configuration auditing 
 

3 (3-0-6) 

88837959  การออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม 
 Software Design and Architecture 
 แนวคิดการออกแบบ กระบวนการออกแบบ เอกสารการออกแบบ 
แนวคิด หลักการ วิธีและวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์  รูปแบบสถาปัตยกรรม รูปแบบการออกแบบ เฟรมเวิร์คและ
คอมโพเนนต์ การออกแบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณภาพ ผลการปฏิบัติงาน ความ
ปลอดภัย การน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ความน่าเชื่อถือ ตัวชี้วัดและการ
ประเมินผล พ้ืนฐานของการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ การปรับรื้อระบบ การ
วิศวกรรมย้อนกลับ กลยุทธ์และวิธีในการออกแบบซอฟต์แวร์ วิธวีิเคราะห์ 
ประเมินผล และการจัดท าสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
 Design concepts, design process, design notations, 
software architecture concepts and principles, software 
architecture methods, best practices in software architecture, 
architectural styles, design patterns, frameworks and 
components, designing for qualities, performance, security, 
reusability, reliability, metrics and measurement, basics of 

3 (3-0-6) 
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software evolution, re-engineering, reverse engineering, software 
design strategies and methods, methods to analyze, evaluate 
and document software architectures 
 

88838159  สถาปัตยกรรมองค์กรเพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์  
 Enterprise Architecture as Strategy 
 การวางแผนยุทธศาสตร์ไอทีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ
ขององค์กร การศึกษากรอบสถาปัตยกรรมองค์กรเพ่ือการวางแผน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่อการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรและยุทธศาสตร์ไอที 
แผนการปรับองค์กร การด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด การก ากับดูแล
สถาปัตยกรรมองค์กร การตรวจประเมินสถาปัตยกรรมองค์กร การจัดการ
สถาปัตยกรรมองค์กร 
 Enterprise architecture strategy and planning, enterprise 
architecture frameworks, transition plan, enterprise architecture 
governance, enterprise architecture maturity model, enterprise 
architecture management 
 

3 (3-0-6) 

88834659  การบริหารจัดการระบบ 
 System administration 
 บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการในการ
เปิดและปิดเครื่อง สิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบ ระบบแฟ้มและสิทธิในการใช้
งาน การสร้าง การควบคุม และการจัดการโพรเซส การเพ่ิม การจัดกลุ่ม และ
การจัดการผู้ใช้ระบบ การจัดการอุปกรณ์รอบข้าง การดูแลและการปรับแต่ง
ระบบปฏิบัติการ การส ารองข้อมูลในระบบ  
 Roles and functions of system administrators, booting 
and shutting down, system administratior privileges, file systems 
and access permission, creation, controlling, and manipulation's 
processes, user's creation and management, devices and drivers 
management, system maintenance and tune-up, system backup 
 

3 (3-0-6) 

88835259  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
 Data Communication and Computer Networks for 
Software Engineering 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานในการสื่อสาร
ข้อมูล การส่งข้อมูล การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของ

3 (3-0-6) 
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เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะไกล รวมถึงสถาปัตยกรรมของการ
สื่อสารและโปรโตคอล 
 Fundamentals of data communication and networks, 
open system standards, data transmission, data link controls, 
technologies of local area networks and wide area networks, 
communication architecture and protocols 
 

88839159  หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
 Special Topics in Software Engineering I  
 การศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมา ซึ่งเป็นหัวข้อทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
 Depth study of a selected special topic relevant to 
software engineering 
 

3 (3-0-6) 

88849259  หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
 Special Topics in Software Engineering II  
 การศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมา ซึ่งเป็นหัวข้อทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 Depth study of a selected special topic relevant to 
software engineering 
 

3 (3-0-6) 

88849359  หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 
 Special Topics in Software Engineering III  
 การศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมา ซึ่งเป็นหัวข้อทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 Depth study of a selected special topic relevant to 
software engineering 
 

3 (3-0-6) 

88849459  หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4 
 Special Topics in Software Engineering IV  
 การศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมา ซึ่งเป็นหัวข้อทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 Depth study of a selected special topic relevant to 
software engineering 
 

3 (3-0-6) 
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หมายเลข  2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 (1)  นางสาว นวลศรี  เด่นวฒันา  
ผลงานทางวิชาการ   

อธิตา อ่อนเอื้อน และนวลศรี เด่นวัฒนา. (๒๕๕๗) การประยุกต์ซอฟต์แวร์ระบบจัดการ
การประชุมเพ่ือใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลส าหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา. ใน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต ครั้งที่ ๓๐ (หน้า ๒๔ – ๒๘ ). สระแก้ว: 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

นวลศรี เด่นวัฒนา, ศยามล วัฒนทอง, ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และกาญจนา เอ่ียมสอาด.  
(๒๕๕๕) ระบบจัดการข้อมูลวัฒนธรรม ส าหรับศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม .ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔ (หน้า ๒๗๔ – ๒๗๙). 
เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 

 
(2)  นาง อธิตา  อ่อนเอื้อน  
ผลงานทางวิชาการ  

อธิตา อ่อนเอื้อน .  (๒๕๕๗) . เทคนิคการใช้วิดเจ็ตกับการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ของซอฟต์แวร์ กรณีศึกษา: ระบบเพ่ือการจัดข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระ
บรมราชชนก PIEis .ใน ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 
๑๐ (หน้า ๘๖๕ – ๘๗๐). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

อธิตา อ่อนเอื้อน และนวลศรี เด่นวัฒนา (๒๕๕๗) การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบจัดการการ
ประชุมเพ่ือใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลส าหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา . ใน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการบริหาร และจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต ครั้งที่ ๓๐ (หน้า ๒๔ – ๒๘). สระแก้ว: 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

อธิตา อ่อนเอื้อน และเปรมฤดี เอี่ยมสุภัคกุล. (๒๕๕๕). ซอฟต์แวร์ระบบจัดการการประชุม
ตามวิถีโอเพนซอร์ส e-Meeting Open Source Software. ใน การประชุมวิชาการนานาชาติร่วม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ ๙ (หน้า ๑๓๘ - ๑๔๓). กรุงเทพ: 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

อธิตา อ่อนเอื้อน  . (๒๕๕๕). ระบบจัดการข้อมูลนักวิจัย “Researcher Society”. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔ (หน้า ๒๘๐ – ๒๘๕). 
เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 

Sengchuan, S., Pantumchinda, P., & Onuean, A. (2015). Developing a part-time 
lecturer appointment notification system using UCD. In Proceedings of International 
Conference on Advanced informatics: Concepts, Theory and Applications. Chonburi: 
Bupapha University. 

On-uean, A., & Suwitsakullert, P. (2011). Development of Researcher Society 
System using Open Source Software. In Proceedings of the 6th International Joint 
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Conference on Computer Science and Software Engineering. Nakhon Pathom: 
Mahidol University. 
 
(3)  นาย พีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์  
ผลงานทางวิชาการ   

เอกภพ บุญเพ็ง, อนุสรณ์ เบญจธนรัตน์ , สุรางคนา ธรรมลิขิต, และพีระศักดิ์ เพียร
ประสิทธิ์. (๒๕๕๖). การบูรณาการข้อมูลเชิงพ้ืนที่กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙ (หน้า ๑๕๔ – ๑๖๐). 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ และสุรางคนา ธรรมลิขิต. (๒๕๕๕). การประยุกต์เว็บเซอร์วิสส า 
หรับบูรณาการระบบบริหารการเรียนการสอน Moodle และระบบงานทะเบียน .ใน ประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘ (หน้า ๔๘๘ – ๔๙๕). กรงุเทพ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

 
(4)  นางสาว ปัทมา  เจริญพร  
ผลงานทางวิชาการ   

Charoenporn, P. (2016). Analysis the Reasons of educational Expense for 
Undergraduate Behavior. In Proceedings of the 20th International Conference (pp. 1-
4). Kyoto: Japan. 

Charoenporn, P. (2015). The Forecasting Productivity Model Using A Decision 
Support System. In Proceedings of the 11th International Conference (pp. 105-109). 
Singapore. 

 

 (5)  นางสาว ทัศนีย์  เจริญพร  
ผลงานทางวิชาการ   

Buranasing, W., Sornlertlamvanich, V., & Charoenporn, T. (2013). Semantic 
Relation Extraction for Extensive Service of a Cultural Database. In Proceedings of 
the 10th Symposium on Natural Language (pp. 236-241). Phuket: Thammasat 
University. 

Chanyachatchawan, S., Sornlertlamvanich, V., & Charoenporn, T. (2011). 
Service Quality Improvement in Web Service Based Machine Transaltion. In 
Proceedings of Workshop on Language Resources, Technology and Services in the 
Sharing Paradigm (pp. 16-23). Chiang Mai: Asian Federation of Natural Language 
Processing. 

Kruengkrai, C., Charoenporn, T., & Sornlertlamvanich, V. (2011). Simple 
discriminative training for machine transliteration. In Proceedings of the 2011 Named 
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Entities Workshop (pp. 28-31). Chiang Mai: Asian Federation of Natural Language 
Processing. 

Sornlertlamvanich, V., & Charoenporn, T. (2011). Cultural Knowledge Co-
Creation on Social Networking Paradigm. In Proceedings of International Conference 
on Culture and Computing (pp. 92-97). Kyoto: Kyoto University. 
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หมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รหัสวิชา รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) กลุ่มวชิาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษบังคับ
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                              
99910259    ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลยั                              
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                              
ภาษาอ่ืน ๆ 
99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน                              
2) กลุ่มวชิาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น                              
85111059    การออกก าลังกายเพื่อคณุภาพชีวติ                              
3) กลุ่มทกัษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
61010159     ศิลปะกับชีวิต                              
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รหัสวิชา รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
25710259    เศรษศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                              
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                              
4) กลุ่มวชิานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค ์                              
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้าง

นวัตกรรม 
                             

5) กลุ่มวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
88510159 ก้าวทันสังคมดิจทลัด้วยไอซีที                              
หมวดวิชาเฉพาะ 
1) วิชาแกน 
88810159 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1                            

88810259 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2                            

88810359 เศรษฐศาสตร์และแบบจ าลองธุรกจิส าหรบัวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

                      

88820459 โครงสร้างคณติศาสตรเ์ต็มหน่วยส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์
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รหัสวิชา รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
88820559 สถิติและวิธกีารเชิงประสบการณส์ าหรับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์
                         

2) วิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ 
88811159 ทักษะพื้นฐานส าหรับวิทยาการสารสนเทศ                         

88831259 ทักษะ อุปนิสัย และ จริยธรรม ส าหรับวิศวกร
ซอฟต์แวร ์

                       

88831359 แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร                             

88841759 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์                         

88841859 สหกิจศึกษา                        

88841959 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร ์                           
88822159 การปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วย

วิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
                      

88822259 ระบบฐานข้อมลูและการออกแบบระบบฐานข้อมลู                         

88832359 ระบบปฏิบตัิการและวิธีวิทยาโอเพนซอร์ส ส าหรับ
วิศวกรซอฟต์แวร ์

                            

88823159 วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการ
ซอฟต์แวร ์
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รหัสวิชา รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
88823259 ปฏิบัติการวศิวกรรมความต้องการและเอกสาร

โครงการซอฟต์แวร ์
                       

88823359 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธสี าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

                          

88823459 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถ ุ                        
88823559 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล                            
88823659 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล                            
88823759 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร ์                        
88833859 การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ                       

88833959 การบริหารโครงการซอฟต์แวร ์                          
88837159 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน                        

88837259 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน                         

88814159 หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์                           

88814259 ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

                          

88814359 การสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถ ุ                           

88814459 ปฏิบัติการการสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิง
วัตถ ุ

                          

88814559 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น                        
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รหัสวิชา รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
88825159 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ส าหรับ

วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
                         

วิชาเอกเลือก 
88831459 การท าเหมืองข้อมูลและหลักการธรุกิจอัจฉริยะ                              

88831559 กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร ์

       
 

                   

88831659 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล ์                         

88836159 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ                             

88836259 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบไอท ี                              
88836359 เศรษฐกิจดิจิทลั                        
88846459 กฎหมายส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์                       

88846559 การบริหารความเสี่ยงของโครงงานซอฟต์แวร ์                          
88832459 วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์                        
88832559 การสังเคราะห์ข้อมลูและการแสดงผล                             
88832659 วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู ้                           

88832759 อี-อาร์-พี ส าหรับการผลติและโลจสิติกส ์                          
88832859 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ                              
88837359 การจัดการธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์                        
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รหัสวิชา รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
88837459 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณเ์คลื่อนที ่                              
88837559 วิศวกรรมเว็บและเทคโนโลยรี่วมสมัย                         

88837659 ซอฟต์แวร์เมตริกซ ์                             

88837759 ซอฟต์แวร์ดไีซน์แพตเทริ์น                             

88837859 การจัดการข้อก าหนดและการเปลีย่นแปลง                          
88837959 การออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปตัยกรรม                        
88838159 สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร ์                             

88834659 การบริหารจัดการระบบ                             

88835259 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอรส์ าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

                           

88839159 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1                              

88849259 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2                              

88849359 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3                              

88849459 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4                              
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ผลการเรียนรู้  Learning Outcomes (LO) 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม  มีวินัย เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และล าดับความส าคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม  

6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

2.  ความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา  มีความรอบรู้ เข้าใจ

หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฏีสู่
การปฏิบัติ 

3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 

4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาความรู้ใหม่ 

5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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3.  ทักษะทางปัญญา 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน

สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ มีทักษะ
การคิดแบบองค์รวม เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม; มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมท างาน มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบ ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง
และรับผิดชอบงานในกลุ่ม  มีภาวะผู้น า 
และสามารถท างานเป็นทีม 

5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5.  ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีทกัษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 

2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา
โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  สามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
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หมายเลข  4 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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หมายเลข  5 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (หลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Bachelor of Science Program in Software Engineering 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Bachelor of Science Program in Software Engineering 

คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 

คงเดิม 
 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต คงเดิม 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษา 12  หน่วยกิต 
 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3  หน่วยกิต
 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3  หน่วยกิต
 1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   4  หน่วยกิต 
 1.5) วิชาคอมพิวเตอร์   3  หน่วยกิต
 1.6) กลุ่มวิชาเลือก   5   หน่วยกิต 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต  4 หน่วยกิต 
  บัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า 
 1.3) กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ  7 หน่วยกิต 
  สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
 1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต 
  ไม่น้อยกว่า 
 1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

ปรับชื่อกลุ่มวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน 15 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอก 87 หน่วยกิต 
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ 66  หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเอกเลือก 21  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน 15 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอก 87 หน่วยกิต 
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ 66  หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเอกเลือก 21  หน่วยกิต 

 
คงเดิม 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต คงเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
1) นางสาวนวลศรี  เด่นวัฒนา 
2) นางอธิตา  อ่อนเอื้อน 
3) นายธเนศร์  สุขสุวรรณ 
4) นายพีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์ 
5) นางสาวทัศนีย์  เจริญพร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1) นางสาวนวลศรี  เด่นวัฒนา 
2) นางอธิตา  อ่อนเอื้อน 
3) นายพีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์ 
4) นางสาวสุนิสา  ริมเจริญ 
5) นางสาวทัศนีย์  เจริญพร 

 
ปรับเปลี่ยน 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 
 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน 

 

888101 คณิตศาสตร์ ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
Mathematics for Software 
Engineering I 

3 (3-0-6) 88810159 คณิตศาสตร์ ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
Mathematics for Software Engineering 
I 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888102 คณิตศาสตร์ ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
Mathematics for Software 
Engineering II 

3 (3-0-6) 88810259 คณิตศาสตร์ ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
Mathematics for Software Engineering 
II 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

888103 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Economics 

3 (3-0-6) 88810359 เศรษฐศาสตร์และแบบจ าลองธุรกิจส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Economics and 
Business Model 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชื่อ
วิชา และค าอธิบาย

รายวิชา 

888204 โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Discrete Mathematics for Software 
Engineering 

3 (3-0-6) 88820459 โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Discrete Mathematics for Software 
Engineering 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
888205 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์ส าหรับ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Statistics and Empirical Methods for 
Software Engineering 

3 (3-0-6) 88820559 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์ส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Statistics and Empirical Methods for 
Software Engineering 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

- วิชาเอกบังคับ  

888131 ทักษะพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการสารสนเทศ 
Essential Skills Preparation in 
Informatics 

2 (1-2-3) 88811159 ทักษะพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการสารสนเทศ 
Essential Skills Preparation in 
Informatics 

2 (1-2-3) ปรับรหัสวิชา 

888111 อุปนิสัยทรงคุณค่าของวิศวกรซอฟต์แวร์ 
Skills and the Habits for Software 
Engineers 

3 (3-0-6) 88831259 ทักษะ อุปนิสัย และ จริยธรรม ส าหรับ
วิศวกรซอฟต์แวร์ 
Skills Habits and Ethics for Software 
Engineers 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชื่อ
วิชา และค าอธิบาย

รายวิชา 

888482 สถาปัตยกรรมสารสนเทศขององค์กร 
IT Enterprise Architecture 

3 (3-0-6) 88831359 แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 
Enterprise Architecture Methodology 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชื่อ
วิชา และค าอธิบาย

รายวิชา 
888417 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering Seminar 
1 (0-3-3) 88841759 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering Seminar 
1 (0-3-3) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
888418 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6 (0-18-6) 88841859 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6 (0-18-9) ปรับรหัสวิชา และ

หน่วยกิต 
888419 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering Project 
3 (0-6-3) 88841959 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering Project 
3 (0-6-3) ปรับรหัสวิชา 

888231 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Approach to 
Human Computer Interaction 

3 (3-0-6) 88822159 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Approach to 
Human Computer Interaction 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888232 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล 
Database Systems and Design 

3 (3-0-6) 88822259 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล 
Database Systems and Design 

3 (2-2-5) ปรับรหัสวิชา และ
หน่วยกิต 

888333 ระบบปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
Operating System for Software 
Engineering 

3 (3-0-6) 88832359 ระบบปฏิบัติการและวิธีวิทยาโอเพนซอร์ส 
ส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 
Operating System and Open Source 
Methodology for Software   
Engineering 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชื่อ
วิชา และค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
888212 วิศวกรรมความต้องการและเอกสาร

โครงการซอฟต์แวร์ 
Software Requirement Engineering 
and Documentation 

3 (3-0-6) 88823159 วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการ
ซอฟต์แวร์ 
Software Requirement Engineering 
and Documentation 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888213 ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและ
เอกสารโครงการซอฟต์แวร์ 
Software Requirement Engineering 
and Documentation Laboratory 

1 (0-3-6) 88823259 ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและ
เอกสารโครงการซอฟต์แวร์ 
Software Requirement Engineering 
and Documentation Laboratory 

1 (0-3-6) ปรับรหัสวิชา 

888271 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Data Structure and Algorithms for 
Software Engineering 

3 (3-0-6) 88823359 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Data Structure and Algorithms for 
Software Engineering 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา และ
เปลี่ยนชื่อวิชา 

888246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
Object-Oriented System  Analysis 
and Design 

3 (3-0-6) 88823459 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
Object-Oriented System Analysis and 
Design 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888351 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 
Personal Software Development 
Process 

3 (3-0-6) 88823559 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 
Personal Software Development 
Process 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
888352 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

เชิงบุคคล 
Personal Software Development 
Process Laboratory 

1 (0-3-6) 88823659 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง
บุคคล 
Personal Software Development 
Process Laboratory 

1 (0-3-6) ปรับรหัสวิชา 

888249 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Software Development Training 
Camp 

1 (0-3-6) 88823759 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Software Development Training Camp 

1 (0-3-6) ปรับรหัสวิชา 

888351 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 
Team Software Development 
Process 

3 (3-0-6) 88837159 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 
Team Software Development Process 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888352 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
เชิงกลุ่มงาน 
Team Software Development 
Process Laboratory 

1 (0-3-6) 88837259 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง
กลุ่มงาน 
Team Software Development Process 
Laboratory 

1 (0-3-6) ปรับรหัสวิชา 

888141 หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
Principles of Programming for 
Software Engineering 

3 (3-0-6) 88814159 หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
Principles of Programming for 
Software Engineering 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
888142 ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Principles of Programming for 
Software Engineering Laboratory 

1 (0-3-6) 88814259 ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Principles of Programming for 
Software Engineering Laboratory 

1 (0-3-6) ปรับรหัสวิชา 

888143 การสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิง
วัตถ ุ
Object-Oriented Programming and 
Modeling 

3 (3-0-6) 88814359 การสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิง
วัตถุ 
Object-Oriented Programming and 
Modeling 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888144 ปฏิบัติการการสร้างแบบจ าลองและการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming and 
Modeling Laboratory 

1 (0-3-6) 88814459 ปฏิบัติการการสร้างแบบจ าลองและการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming and 
Modeling Laboratory 

1 (0-3-6) ปรับรหัสวิชา 

888145 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
Introduction to Software Engineering 

3 (3-0-6) 88814559 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
Introduction to Software Engineering 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888281 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

3 (3-0-6) 88825159 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Computer Architecture and 
Organization for Software Engineering 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
Computer Architecture and 
Organization for Software 
Engineering 

888414 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับวิศวกร
ซอฟต์แวร์ 
Laws and Ethics for Software 
Engineers 

3 (3-0-6)    ปรับเป็น 
วิชาเอกเลือก 

888353 วิธีวิทยาโอเพนซอร์สและแบบจ าลองธุรกิจ 
Open Source Methodology and 
Business Model 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

   88833859 การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกัน
คุณภาพ 
Software Testing and Quality 
Assurance 

3 (3-0-6) เปลี่ยนจากวิชาเอก
เลือก และปรับ

รหัสวิชา 

   88833959 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
Software Project Management 

3 (3-0-6) เปลี่ยนจากวิชาเอก
เลือก และปรับ

รหัสวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
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หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
- วิชาเอกเลือก  

886464 การท าเหมืองข้อมูล 
Data Mining 

3 (3-0-6) 88831459 การท าเหมืองข้อมูลและหลักการธุรกิจ
อัจฉริยะ 
Data Mining and Business Intelligent 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชื่อ
วิชา และค าอธิบาย

รายวิชา 
888357 กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุง

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Software Processes and Process 
Improvements 

3 (3-0-6) 88831559 กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Software Processes and Process 
Improvements 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888361 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ 
Agile Development 

3 (3-0-6) 88831659 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ 
Agile Development 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888365 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
Service Oriented Architecture 

3 (3-0-6) 88836159 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
Service Oriented Architecture 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888458 ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมไอซีที 
ICT Industry Supply Chain 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

888459 การบริหารความเสี่ยงของโครงงาน
ซอฟต์แวร์ 
Risk Management for Software 
Projects 

3 (3-0-6) 88846559 การบริหารความเสี่ยงของโครงงาน
ซอฟต์แวร์ 
Risk Management for Software 
Projects 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
888316 วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Commerce Engineering 
3 (3-0-6) 88832459 วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Commerce Engineering 
3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888322 วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้ 
Knowledge Engineering and 
Knowledge Management 

3 (3-0-6) 88832659 วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้ 
Knowledge Engineering and 
Knowledge Management 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888335 อี-อาร์-พี ส าหรับการผลิตและโลจิสติกส์ 
ERP for Manufacturing and Logistics 

3 (3-0-6) 88832759 อี-อาร์-พี ส าหรับการผลิตและโลจิสติกส์ 
ERP for Manufacturing and Logistics 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888315 การจัดการธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Business 
Management 

3 (3-0-6) 88837359 การจัดการธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Business 
Management 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888354 วิศวกรรมเว็บและเทคโนโลยีร่วมสมัย 
Web Engineering and Contemporary 
Technology 

3 (3-0-6) 88837559 วิศวกรรมเว็บและเทคโนโลยีร่วมสมัย 
Web Engineering and Contemporary 
Technology 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888355 ซอฟต์แวร์เมตริกซ์ 
Software Metrics 

3 (3-0-6) 88837659 ซอฟต์แวร์เมตริกซ์ 
Software Metrics 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888356 ซอฟต์แวร์ดีไซน์แพตเทิร์น 
Software Design Patterns 

3 (3-0-6) 88837759 ซอฟต์แวร์ดีไซน์แพตเทิร์น 
Software Design Patterns 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
888362 การจัดการข้อก าหนดและการเปลี่ยนแปลง 

Software Configuration and Change 
Management 

3 (3-0-6) 88837859 การจัดการข้อก าหนดและการเปลี่ยนแปลง 
Software Configuration and Change 
Management 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888364 การออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม 
Software Design and Architecture 

3 (3-0-6) 88837959 การออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม 
Software Design and Architecture 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888366 วิธีรูปนัยและแบบจ าลองในวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
Formal Methods and Models in 
Software Engineering 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

888367 อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลและการโปรแกรม
ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ 
Internet Protocols and Client-Server 
Programming 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

888334 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Data Communication and Computer 
Networks for Software Engineering 

3 (3-0-6) 88835259 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Data Communication and Computer 
Networks for Software Engineering 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
888491 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 

Special Topics in Software 
Engineering I 

3 (3-0-6) 88839159 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
Special Topics in Software 
Engineering I 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

888492 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
Special Topics in Software 
Engineering II 

3 (3-0-6) 88849259 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
Special Topics in Software 
Engineering II 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

887370 การให้บริการและเทคโนโลยีทาง
อินเทอร์เน็ต 
Internet Technology and Services 

3 (2-2-5)    ยกเลิก 

887455 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
Knowledge Management 
Technology 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

888321 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
Software Project Management 

3 (3-0-6)    ปรับเป็น 
วิชาเอกบังคับ 

888363 การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกัน
คุณภาพ 
Software Testing and Quality 
Assurance 

3 (3-0-6)    ปรับเป็น 
วิชาเอกบังคับ 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
   88836259 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบไอที 

IT Security 
3 (3-0-6) เพ่ิมเติม 

   88836359 เศรษฐกิจดิจิทัล 
Digital economy 

3 (3-0-6) เพ่ิมเติม 

   88846459 กฎหมายส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Law for Software Engineering 

3 (3-0-6) เปลี่ยนจากวิชาเอก
บังคับ และปรับ

รหัสวิชา 
   88832559 การสังเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล 

Data analysis and visualization 
3 (3-0-6) เพ่ิมเติม 

   88832859 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ 
Software Engineering for Smart 
Devices 

3 (3-0-6) เพ่ิมเติม 

   88838159 สถาปัตยกรรมองค์กรเพ่ือการวางแผน
ยุทธศาสตร์ 
Enterprise Architecture as Strategy 

3 (3-0-6) เพ่ิมเติม 

   88834659 การบริหารจัดการระบบ 
System Administration 

3 (3-0-6) เพ่ิมเติม 
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หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
   88837459 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Electronic Commerce on Mobile 
Devices 

3(2-3-4) เพ่ิมเติม 

   88849359 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
Special Topics in Software 
Engineering III 

3 (3-0-6) เพ่ิมเติม 

   88849459 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
Special Topics in Software 
Engineering IV 

3 (3-0-6) เพ่ิมเติม 
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หมายเลข  6 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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หมายเลข  7 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
--------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรใหม้ีข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประกอบมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัย
บูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับสําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่ภาคต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

มิให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้
บังคับกับนิสิตตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับน้ี 
“คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัยและสถาบันที่จัดการเรียนการสอน 
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนที่มีนิสิตสังกัด หรือ 

หัวหน้าส่วนงานที่รายวิชาสังกัด 
 “หัวหน้าภาควิชา” ให้หมายความรวมถึงประธานสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานในคณะที่
จัดการเรียนการสอนที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น 

“วิชาหลัก” หมายความว่า วิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  

“นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี และให้หมายรวมถึงนิสิต นักศึกษา 
จากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
 “นิสิตภาคปกติ” หมายความว่า นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเ่ต็มเวลา ในระบบ
การศึกษาภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส่วนก็ได้  
 “นิสิตภาคพิเศษ” หมายความว่า นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเ่ต็มเวลา 
ในระบบการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส่วนก็ได้ 

(สําเนา) 



-๒- 
 

“หน่วยกิต” หมายความว่า  หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับและเป็นตัวเลข
แสดงสิทธิที่นิสติจะพึงได้รับ เมื่อได้ศึกษาตรงตามกําหนดเวลาและได้รับการประเมินใหผ้่านวิชานั้น  

 

ข้อ ๔  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต จะต้องมีคุณวุฒิและคณุสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
         ๔.๑  สาํเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรบัรอง 

หรือ 
         ๔.๒  สาํเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเข้า

ศึกษาในขั้นปรญิญาตร ีในคณะใดคณะหนึง่ของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของคณะนั้น  
หรือ 

         ๔.๓  สาํเร็จการศึกษาระดับเกรด ๑๒ จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ 

         ๔.๔  ผูผ้่านการศึกษาจากต่างประเทศ  มีคุณวุฒิดังนี้ 
     ๔.๔.๑  สาํเร็จการศึกษาเกรด ๑๒ จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีประกาศนียบัตร

และใบแสดงผลการเรียนเป็นหลักฐานการจบการศึกษา หรือ 
     ๔.๔.๒  สาํเร็จการศึกษาจากประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศที่ใช้ระบบ

ของประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีหลักฐานแสดงผลการเรียน ว่าได้สอบผ่าน 
    (๑)  General Certificate of Education (GCE) ‘O’ Level หรือ General 

Certificate of Secondary Education (GCSE) หรือ International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE) จํานวน ๕ วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A  B  C  D และ E  หรือ 

    (๒)  GCE ‘A’ Level จํานวน ๓ วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A  
B  C  D และ E   หรือ 

    (๓)  GCE ‘O’ Level หรือ GCSE หรือ IGCSE และ GCE ‘A’ Level 
รวมกันไม่ต่ํากว่า ๕ วิชาหลัก  

     หรือ 
     ๔.๔.๓  สาํเร็จการศึกษาระดับ Form ๖ จากประเทศนิวซีแลนด ์ 

โดยมีประกาศนียบัตรจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) แสดงการสําเร็จ
การศึกษาพร้อมทั้งแสดงผลการเรียนไม่น้อยกว่า ๕ วิชาหลัก หรือ 

     ๔.๔.๔  สาํเร็จการศึกษาเกรด ๑๒ จากประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี 
ใบประกาศนียบัตรออกในนามของรัฐนั้น และต้องมีหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือ 
 
 

 



-๓- 
 

     ๔.๔.๕  สาํเร็จการศึกษาจากประเทศอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการออก 
ใบรับรองให้หรือมีประกาศนียบัตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย หรอื ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ          

        หรือ 
        ๔.๕  สาํเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรหีรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

เพื่อเข้าศึกษาในขั้นปริญญาตรีในคณะใดคณะหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของคณะนั้น  
        ๔.๖  เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
        ๔.๗  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะ 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
คณะที่จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศอาจกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ  

ของผู้เป็นนิสิตเพิ่มเติมจากที่กล่าวข้างต้นได้  โดยให้จัดทาํเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๕  การรับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน

ประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ เข้าเป็นนิสิต ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยก็ได้ 

 

ข้อ ๖  ประเภทนิสิต  
          ๖.๑  นิสิตภาคปกติ  
          ๖.๒  นิสิตภาคพิเศษ  
          ๖.๓  นิสิตทดลองเรียน เป็นนิสิตทีม่หาวิทยาลัยรบัเข้าเรียน  โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
          ๖.๔  นิสิตอาคันตุกะ เป็นนิสิตจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 

ข้อ ๗  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
         ๗.๑  ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยจะต้องขึ้นทะเบียน 

เป็นนิสิตประเภทใดประเภทหนึ่งตามข้อ ๖ 
         ๗.๒  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียน 

เป็นนิสิตแล้ว รายละเอียดของการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตนั้น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

 



-๔- 
 

 ข้อ ๘  ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒  
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์   
 

ข้อ ๙  วิธีการจัดการศึกษา อาจจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ 
ร่วมกัน ดังนี้ 
           ๙.๑  การศึกษาแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า 
๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
           ๙.๒  การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ใหล้งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและ 
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
           ๙.๓  การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของ 
ปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
          ๙.๔  การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของ
คณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
          ๙.๕  การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะนั้น ๆ 
          ๙.๖  การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมด 
ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ หรอืต่างประเทศ และมีการ
จัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

         ๙.๗  การศึกษาหลักสตูรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

         ๙.๘  การศึกษาเพื่อรับปริญญาทีส่อง  ระดับปริญญาตรี  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
          ๙.๙  รูปแบบอ่ืน ๆ ทีม่หาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๐  การคิดหน่วยกิต แต่ละรายวิชาจะมีจํานวนหน่วยกิตกําหนดไว้ ดังนี้  
  ๑๐.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา  ใหม้ีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
  ๑๐.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา ใหม้ีค่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิต  

 



-๕- 
 

  ๑๐.๓  รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ทีใ่ช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา  ใหม้ีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๐.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทําโครงงานนั้นหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา ให้มคี่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๐.๕  กรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกําหนดตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพของ
สาขาวิชานั้น ๆ 
 

ข้อ ๑๑  การลงทะเบียนเรียน 
 ๑๑.๑  กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๑๑.๒  นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกเรยีน 

รายวิชาใด ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา ก่อนการลงทะเบียนเรียน  
ถ้ารายวิชาใดบังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อน นิสิตต้องเรียนรายวิชานั้น

แล้ว หรือได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าวได้ 

 ๑๑.๓  ในแตล่ะภาคการศึกษา กรณีที่นสิติมีความจําเป็นต้องลงทะเบียนเรียน 
ข้ามประเภทนิสิต ตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   ๑๑.๔  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสติผู้ใดชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องชําระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา  กรณีที่การลงทะเบียนเรียนยังไม่สมบูรณ ์ในภาคการศึกษาใด ภายใน
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมม่ีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
คณบดี เป็นราย ๆ ไป 

 ๑๑.๕  จํานวนหน่วยกิต แต่ละภาคการศึกษา 
          ๑๑.๕.๑  ภาคต้นและภาคปลาย นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาต้อง 

ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ํากว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบ 
ไม่เต็มเวลา ใหล้งทะเบียนเรียนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาและ
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

          ๑๑.๕.๒  นิสิตที่จะลงทะเบียนเรียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
ในข้อ ๑๑.๕.๑ ได้  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี 

          ๑๑.๕.๓  นิสิตที่จะสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือวิชาเรียน 
ตามหลักสูตรมจีํานวนหน่วยกิตตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๕.๑ ให้ลงทะเบียนเรียนเท่า
จํานวนหน่วยกิตที่เหลือได้ 
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ข้อ ๑๒  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  ๑๒.๑  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่ต้องชําระค่า
หน่วยกิตเช่นเดียวกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหน่วยกิต ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
  ๑๒.๒  การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตไม่บังคับให้นิสิตสอบ และให้ 
บันทึกลงในใบแสดงผลการเรยีนในช่องผลการเรียนว่า “au” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรยีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 
 

ข้อ ๑๓  การลงทะเบียนเรียนของบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มคีุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๔ 
  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอก หรือผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๔ 
เข้าเรียนบางรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ แต่ผู้นัน้จะต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามท่ี
คณะพิจารณาเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีที่รายวิชาสังกัด และต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เช่นเดียวกับนิสิต ทั้งนี้ ต้องชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
ภาคพิเศษ  
 

ข้อ ๑๔  การขอเพิ่มหรือลดรายวิชา 
๑๔.๑  การขอเพิ่มหรือขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นสิิตผู้นั้นแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
๑๔.๒  การขอเพิ่มหรือขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติภายใน ๒ สัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๕ 
 

ข้อ ๑๕  การของดเรียนรายวิชา 
๑๕.๑  การของดเรียนรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

และได้รับอนุมติัจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นิสิตผู้นั้นแจง้ให้นายทะเบียนทราบ   
  ๑๕.๒  การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ต้องกระทําก่อนวันเริ่มสอบปลาย
ภาคการศึกษาวันแรก ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และนิสิตไมม่ีสิทธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียน 
 

ข้อ ๑๖  การขอลดรายวิชาและการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
  ๑๖.๑  การขอลดรายวิชาใด ในกรณีทีม่หาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชานั้นตลอด
ภาคการศึกษา นิสิตมีสทิธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้เต็มจํานวน 

๑๖.๒  การขอลดรายวิชาใดภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา นิสิตมีสิทธิ 
ขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้เต็มจํานวน 
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ข้อ ๑๗  เวลาเรียน 
๑๗.๑  นิสิตต้องใช้เวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา 

เรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น 
๑๗.๒  นิสิตต้องเรียนตามหลักสูตรใหส้ําเรจ็การศึกษา ภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 
         ๑๗.๒.๑  หลักสูตร ๔ ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 

และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาํหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา  และสําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  
๑๔ ภาคการศกึษาปกติหรือเทียบเท่า  และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
แบบไม่เต็มเวลา 

         ๑๗.๒.๒  หลักสูตร ๕ ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และสําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  
๑๗ ภาคการศกึษาปกติหรือเทียบเท่า และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
แบบไม่เต็มเวลา 

         ๑๗.๒.๓  หลักสูตร ๖ ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และสําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  
๒๐ ภาคการศกึษาปกติหรือเทียบเท่า และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
แบบไม่เต็มเวลา 
  ในกรณีทีม่ีการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๘  ระบบการให้คะแนน  
๑๘.๑  ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น 
         ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาแบบมีค่าระดับขั้นมีความหมายและมีค่า

ระดับขั้นดังนี้ 
ระดับขั้น  ความหมาย   ค่าระดับขั้น 
A    ดีเยี่ยม    ๔.๐ 
B+    ดีมาก    ๓.๕ 
B    ดี    ๓.๐ 
C+    ค่อนข้างดี   ๒.๕ 
C    พอใช้    ๒.๐ 
D+    อ่อน    ๑.๕ 
D    อ่อนมาก   ๑.๐ 
F    ตก    ๐ 
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๑๘.๒  ระบบการให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น 
         ในบางรายวิชาอาจให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น โดยแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
สัญลักษณ ์  ความหมาย 
S    ผลการศึกษาผา่นตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
U    ผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
I    การประเมินผลยังไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 
W    งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
au    การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (audit) 

๑๘.๓  การให ้F ให้กระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย 
๑๘.๓.๑  นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
๑๘.๓.๒  นิสิตใช้เวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗.๑ 
๑๘.๓.๓  นิสิตทุจริตในการวัดผล 

๑๘.๔  การให ้S หรือ U ในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
หากไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 

๑๘.๕  การให ้I ในรายวิชาใดจะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ 
         ๑๘.๕.๑  นิสิตใช้เวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗.๑ แต่ไม่ได้สอบ  

เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมติัจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
         ๑๘.๕.๒  อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชาและคณบดีของคณะที่รายวิชา

สังกัด เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชา
นั้นยังไม่สมบูรณ์  โดยมีเหตุสดุวิสัยที่มิใช่เป็นความผิดของนิสิต  

         ๑๘.๕.๓  นิสิตที่ได้รับคะแนนระดับขั้น I จะต้องได้รับการประเมินผลเพื่อ 
แก้ระดับขั้น I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งการเปลี่ยนระดับขั้น I เป็นค่าระดับขั้นอื่น 
ให้อยู่ในการกํากับดูแลของคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  หากการแกร้ะดับขั้น I ไม่เสร็จสิ้นภายใน
ภาคการศึกษาถัดไป ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชาสังกัด ภายใต้
กําหนดเวลาเรียนตามข้อ ๑๗  

๑๘.๖  การให ้W ในรายวิชาใด จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ 
๑๘.๖.๑  นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนในรายวิชานั้นตามข้อ ๑๕ 
๑๘.๖.๒  นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๔ 
๑๘.๖.๓  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
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๑๘.๖.๔  นิสิตที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดให้ได้รับ 
ระดับขั้น I ตามข้อ ๑๘.๕.๑ และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยนระดับขั้น I แล้ว แต่การป่วยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม่สิน้สุด โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 

๑๘.๗  การนับจํานวนหน่วยกิตเพื่อคํานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจากรายวิชาที่มี
ระบบการให้คะแนนแบบมีคา่ระดับขั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาใด ให้นําเฉพาะค่า
ระดับขั้นและจาํนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ในการเรียนซ้ําหรือเรยีนแทน ไปใช้ในการคํานวณ โดย
ไม่นําค่าระดับขั้นและจํานวนหน่วยกิตเดิมไปคํานวณด้วย 

๑๘.๘  การหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษา ให้คํานวณจากผลการเรียน 
ของนิสิตในภาคการศึกษานั้น โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ 
รายวิชาเป็นตัวต้ัง หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าระดับขั้นของภาคการศึกษานั้น 

๑๘.๙  การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนิสติเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะ 
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 

๑๘.๑๐ การคํานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิต
ต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยนําผลรวมของผลคูณของ
จํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด เป็นตัวต้ัง หารด้วยจํานวนหน่วย
กิตรวมของรายวิชาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ ๑๘.๗ 

๑๘.๑๑  เมื่อมีการประเมินผลเพื่อแก้ระดับขั้น I แล้ว ให้นํามาประมวลผลใหม่อีก 
ครั้งหนึ่ง  

 

ข้อ ๑๙  การเรียนซ้ําหรือเรยีนแทน 
๑๙.๑  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ D+ หรือ D นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซํ้าได้ต่อเมื่อ

ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
๑๙.๒  นิสิตที่ได้รับ F หรือ U ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

ซํ้าอีก จนกว่าจะได้รับ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S 
๑๙.๓  นิสิตที่ได้รับ F หรือ U ในรายวิชาเลือก ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

และหมวดวิชาเฉพาะ  สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

๑๙.๔  นิสิตที่ได้รับ F หรือ U ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียน 
รายวิชาอื่น ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไมเ่ลือกรายวิชา
เรียนแทนก็ได้  
 
 

 



-๑๐- 
 

ข้อ ๒๐  การจาํแนกสภาพนิสิต 
๒๐.๑  การจําแนกสภาพนิสติ จะกระทําเมื่อเรียนครบสองภาคการศึกษานับแต่ 

เริ่มเข้าศึกษา โดยต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค  
๒๐.๒  สภาพนิสิตมีดังนี้ 
         ๒๐.๒.๑  นิสิตสภาพสมบูรณ ์ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นปีแรก หรือ

นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
         ๒๐.๒.๒  นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม 

ต้ังแต่ ๑.๗๕ ถึง ๑.๙๙  
 

ข้อ ๒๑  ภายหลังที่มีการคํานวณระดับขั้นเฉลี่ยสะสมประจําในแต่ละภาคการศึกษาแลว้ 
พบว่านิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ นายทะเบียนต้องแจ้งให้นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบ 
ภายใน ๒ สัปดาห์  

 

ข้อ ๒๒  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เรียนในภาคฤดูร้อน ให้นําผล
การเรียนในภาคฤดูร้อนไปรวมกับผลการเรยีนในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน  หาก
พบว่าผลการเรียนของภาคฤดูร้อนมีผลทําใหน้ิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ ให้นายทะเบียนแจ้งให้นิสิตและ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด 

 

ข้อ ๒๓  การทุจริตในการวัดผล 
นิสิตที่ทําการทจุริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการวัดผลทุกชนิด จะต้องได้รับ

โทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๒๓.๑  ตกในรายวิชานั้น หรอื 
๒๓.๒  ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 
๒๓.๓  พ้นจากสภาพนิสิต 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการทุจริตในการวัดผล 

โดยความเห็นชอบของคณบดีของคณะที่รายวิชาสงักัด 
 

ข้อ ๒๔  การลาพักการเรียน 
๒๔.๑  นิสิตอาจยื่นคําร้องขออนุญาตลาพักการเรียนต่อคณบดีได้ 

ในกรณีต่อไปนี้ 
๒๔.๑.๑  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด 

ซึ่งมหาวิทยาลยัเห็นสมควรสนับสนุน 
 
 

 



-๑๑- 
 

๒๔.๑.๒  เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน เกินร้อยละ ๒๐ 
ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย ์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชน 
และที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

๒๔.๑.๓  มีความจําเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นคําร้องขออนุญาตลาพัก 
การเรียนได้  เมื่อได้เรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา 

๒๔.๒  การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นคําร้องต่อคณบดีภายใน ๒ สัปดาห์  
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหรือตามที่คณบดีเห็นสมควร และให้คณบดเีป็นผู้พิจารณาอนุญาต  
แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

๒๔.๓  การลาพักการเรียน ให้อนุญาตครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา  
ถ้านิสิตยังมีความจําเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีกให้ย่ืนคําร้องใหม่ 

๒๔.๔  ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ 
ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาเรียน ตามข้อ ๑๗ ด้วย 

๒๔.๕  ในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน นิสิตจะต้องชําระเงิน 
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัยและค่าบํารุงคณะตามระเบียบทุกภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลัย 
  ๒๔.๖  นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน เมื่อจะขอกลับเข้าเรียนจะต้องยื่น 
คําร้องขอกลับเข้าเรียนต่อคณบดี และเมื่อคณบดีอนุญาตแล้ว ให้คณะแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

 

ข้อ ๒๕  การย้ายคณะ 
๒๕.๑  นิสิตทีจ่ะขอย้ายคณะ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒๕.๑.๑  ได้เรียนในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา  
ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

๒๕.๑.๒  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะมาก่อน 
๒๕.๑.๓  มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัย 

๒๕.๒  การขอย้ายคณะ นิสิตต้องแสดงเหตุผลประกอบการขอย้าย และ 
ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จะย้ายคณะ 

๒๕.๓  รายวิชาต่าง ๆ ที่นิสิตย้ายคณะได้เรียนมา ถึงแม้จะไม่ตรงกับ 
หลักสูตรของคณะที่ย้ายเข้าก็ตาม ให้นํามาคาํนวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมด้วย 

๒๕.๔  ระยะเวลาเรียน ให้นบัต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะเดิม 
๒๕.๕  การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 
  



-๑๒- 
 

ข้อ ๒๖  การเปลี่ยนสาขาวิชา 
นิสิตอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ ต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี และใหค้ณบดีแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบ 
 

ข้อ ๒๗  การเปลี่ยนประเภทนิสิต 
นิสิตสามารถเปลี่ยนประเภทได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๒๘  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

ที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๒๙  การเทียบโอนหน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๓๐  การพน้จากสภาพนิสิต 
นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีต่อไปนี้ 
๓๐.๑  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ ๓๒ 
๓๐.๒  ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 
๓๐.๓  ถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 

๓๐.๓.๑  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
๓๐.๓.๒  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง 

หรือ การลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ ์โดยมิได้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๔ 
๓๐.๓.๓  ขาดคุณวุฒิหรือคณุสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๔  
๓๐.๓.๔  เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๗๕ 
๓๐.๓.๕  มีระยะเวลาเรียนครบกําหนดตามข้อ ๑๗.๒ แล้วยังไม่สําเร็จการศึกษา 
๓๐.๓.๖  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  

ต่ํากว่า ๑.๘๐ เป็นระยะเวลา ๒ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน  
๓๐.๓.๗  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  

ตํ่ากว่า ๒.๐๐ เป็นระยะเวลา ๔ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน  
๓๐.๓.๘  ทําการทุจริตอย่างร้ายแรงในการวัดผล 
๓๐.๓.๙  มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงในขณะทีเ่ป็นนิสิต 
๓๐.๓.๑๐ ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง  
  



-๑๓- 
 

ผู้ที่พ้นจากสภาพนิสิตเพราะถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยตามข้อ ๓๐.๓.๒           
หากประสงค์ขอคืนสภาพเป็นนิสิตอีก ให้ย่ืนคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบด ี
ตามลําดับ เพื่อเสนอให้อธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องชําระเงินค่าบํารุง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ผู้นั้นได้คนืสภาพเป็นนิสิตในสาขาวิชาเดิมอีกครั้งหนึ่งตามรหัส
ประจําตัวนิสิตเดิมและคงสภาพเป็นนิสิตเพียงเท่าระยะเวลาตามข้อ ๑๗.๒ นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็น
นิสิตครั้งแรก 

 

ข้อ ๓๑  การขอรับปริญญา 
๓๑.๑  ในภาคการศึกษาใดทีน่ิสิตคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาให้ย่ืนคําร้อง 

ขอรับปริญญาต่อนายทะเบียน ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
๓๑.๒  นิสิตทีจ่ะขอรับปริญญาได้ต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาเรียนใน

ข้อ ๑๗.๒  
๓๑.๓  นิสิตทีจ่ะขอรับปริญญาได้ต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 

 ๑ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตที่ขอเทียบโอนผลการศึกษา 
 

ข้อ ๓๒  การให้ปริญญา 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ย่ืนความจํานงขอรับปริญญาและมีความประพฤติดี

ต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ เพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต หรือปริญญาบัณฑิตเกียรติ
นิยมตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

๓๒.๑  ปริญญาบัณฑิต นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิต 
ครบตามหลักสตูร และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

๓๒.๒  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผู้มีสทิธิได้รับปริญญาบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี ได้ค่า
ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 

๓๒.๓  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผู้มีสทิธิได้รับปริญญาบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี ได้ค่า
ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 

ข้อ ๓๓  การให้เหรียญรางวัล 
ในแต่ละปีการศึกษา นิสิตผู้มสีิทธิได้รับเหรียญรางวัลจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๓๓.๑  ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
๓๓.๒  ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสูงสุด ในบรรดาผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน 

  



-๑๔- 
 

ข้อ ๓๔  หากมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ  ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
และคณบดี หารือร่วมกัน และเสนออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๓    เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

   (ลงชื่อ)                   สมพล   พงศ์ไทย 
       (ศาสตราจารย์ นายแพทยส์มพล  พงศ์ไทย) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

          สําเนาถูกต้อง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 


