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 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Engineering (Software Engineering) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.Eng. (Software Engineering) 

 วิชาเอก 

          ไม่ม ี

 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

           จ านวนไม่น้อยกว่า 128 (1) หนว่ยกิต 

 รูปแบบของหลักสูตร 

 รูปแบบ 

               หลักสูตรปริญญาตร ี4 ปี 

 ประเภทของหลักสูตร 

                    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ภาษาที่ใช้ 

                ภาษาไทย 

 การรับเข้าศึกษา 

                รับนิสิตไทยหรือนิสติต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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      ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2560 
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      ในการประชุม ครั้งที่ 34 (5/2559) วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 

    6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

                 ครั้งที่ 5/2560 วันที ่23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560   

     6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

       ครั้งที ่121 (5/2560) วันที ่3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560             

    6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 

       เมื่อวันที ่4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560  

    6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

      วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ...................... 

 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (แบบรายงาน หน้า 2 ข้อ 5) 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 

 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 วิศวกรซอฟต์แวร์ 

8.2 นักวิเคราะหซ์อฟต์แวร์ 

8.3 นักออกแบบซอฟต์แวร ์

8.4 นักเขียนโปรแกรม 

8.5 นักทดสอบซอฟต์แวร์ 

8.6 นักบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

8.7 ผูป้ระสานงานโครงงานซอฟต์แวร์
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1* นายชลตพิันธ์ เปล่งวิทยา 15601000xxxxx อาจารย์ M.CompSc. 

วศ.บ. 

Software Engineering 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

University of Wollongong, Australia 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2555 

2552 

2* นายเชาวน์ ปอแกว้ 16798001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2555 

2552 

3* นายดวษิ แสนโภชน์ 16599003xxxxx อาจารย์ M.IT. 

วศ.บ. 

Software Architecture 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

Queensland University of Technology, Australia 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2555 

4* นางสาวเมธยา ราชคมน ์ 25601000xxxxx  อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วศิวกรรมซอฟต์แวร์  

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

2550 

5* นายณัฐพล หาญสมุทร 55505001xxxxx อาจารย์ วศ.ม. 

วท.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2551 

2548 
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 สถานที่จัดการเรียนการสอน 

     มหาวิทยาลัยพะเยา         

 

 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการด้านไอที( IT Services) เป็นปัจจัยหนึ่งในการด ารงชีวิต

ประจ าวันของมนุษย์ และส าหรับวิชาชีพต่างๆ ที่ตอ้งใชบ้ริการเฉพาะด้าน การเข้าใจบริบทในการพัฒนา

อย่างเป็นระบบและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับงานนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญขึ้นเรื่อยๆ 

ในทางเดียวกัน เป้าหมายของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (กรอบนโยบาย ICT2020) และร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 คือการเพิ่มการเข้าถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนให้ทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

สารสนเทศได้ เพิ่มบทบาทของอุตสาหกรรมไอซีทีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับความ

พร้อมดา้นไอซีทีของประเทศใหท้ัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยกรอบนโยบาย ICT2020 ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้ (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีให้มีความทันสมัย  

มีการกระจายอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย (2) พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์

และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (3) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

ไอซีที (4) ใช้ไอซีทีเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการของภาครัฐ (5) พัฒนาและประยุกต์ใช้ไอซีที เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งภาคการผลิต (6) พัฒนาและประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (7) พัฒนา

และประยุกต์ไอซีทีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้มีทิศทางตามที่กล่าว จ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาทุน

มนุษย์ให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาไอซีทีของประเทศ นอกจากจะพัฒนาทุนมนุษย์ให้ช านาญในการ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว ยังต้องพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ

ตามหลักการพืน้ฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การท างานเป็นทีม เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่ได้มีความถูกต้อง มี

คุณภาพ ครบถ้วนตามความต้องการ  กระบวนการพัฒนาสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

และตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารและมหาวิทยาลัยพะเยาที่จะพัฒนาบุคลากรและนิสิตให้มีทักษะและความสามารถด้าน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา

ชุมชน และประเทศชาติ 
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 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนสังคมมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้บุคคลสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ และมีอิสระที่จะเลือกกระท าการใด ๆ ได้มากขึ้น โดยปัจเจกชนทั่วไปสามารถเข้าถึง

ข้อมูลขา่วสารและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางโลกออนไลน์ ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การ

งาน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญของการสร้างสังคมแห่งความรู้ และเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนรู้ตลอดชวีิต  

 การผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากจะช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาใหน้ักเรียน หรอืผูส้นใจเข้าศกึษาในส่วน

ภูมิภาค สามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมไปสู่

สังคมแห่งความรู้ผ่านทางการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  การคิดอย่างเป็นระบบ  

น าไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบและเป็นไป

ตามล าดับขั้นตอน เพื่อก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยทั่วถึง เท่าเทียม มั่นคง และปลอดภัย ในทุก

ชุมชนและท้องถิ่น สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน

คุณธรรม จรยิธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และด าเนนิชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อม

เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ

 

 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรนอกจากจะเน้นในความสามารถการเขียนโปรแกรมแล้ว ยังมุ่งเน้นความรู้

ความเข้าใจในระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การท างานเป็น

ทีม เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่ได้มีความถูกต้อง มีคุณภาพ ครบถ้วนตามความต้องการและสนองต่อผูใ้ช้งานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนั้นแล้วยัง

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สามารถเรียนรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ด้วยตนเอง และต่อยอดพัฒนา เป็นความรู้จากภูมิปัญญาไทย  

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ตลอดจนมีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
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 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 ในการพัฒนาหลักสูตรได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

ที่เน้นการเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา มีความเป็นเลิศในการ

ประยุกต์เทคโนโลยีสู่ชุมชน และพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของชุมชน  

มวีัตถุประสงค์รว่มหรอืจุดเน้นที่ใชร้่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยมี 5 ประการ ดังตอ่ไปนี ้

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข      

จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

2. เพื่อท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ ชุมชน 

(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) 

3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment) 

4. เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)  

สู่สากล 

5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสทิธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล   

 

 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

  001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

  002201  พลเมอืงใจอาสา                                         3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

   



7 

 

 
 

                  003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล                 3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

         003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                3(2-2-5) 

    Health and Environment Management  

         004101    ศลิปะในการด าเนินชีวติ                  3(2-2-5) 

    Arts of Living  

         004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม                3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

241324 

 

พีชคณิตเชิงเส้น 1 

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

 

241334 

 

คณิตศาสตรเ์ต็มหน่วย 

Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 

 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

 

 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

264202 สถิตวิิศวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economics  

 

 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146113 การอา่นอย่างมีกลยุทธ์และการอา่นสะท้อนคดิ 3(3-0-6) 

 Strategic and Reflective Reading  

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 
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 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะนติิศาสตร 

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร 

Computer Laws and Ethics 

1(1-0-2) 

          13.1.2.5. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 225251 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต                           3(2-2-5) 

Computer Networks and Internets 

   

 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

227252 การออกแบบและพัฒนาสว่นต่อประสาน 3(2-2-5) 

 User Interface Design and Implementation  

 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

- 

 การบรหิารจัดการ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ 

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไป ใน

ทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์   

ผู้ประสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คือท าหน้าที่ประสานงาน/ ช่วย

ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/คณะวิชาอื่นหรือสถาบัน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้  

ของแต่ละรายวิชา รวมทั้งจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  

ของการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

 ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ปรัชญาของหลักสูตร  

   วิศวกรรมซอฟต์แวร์แก้ปัญหาอุตสาหกรรม จรยิธรรมและนวัตกรรมควบคู่ ตระหนักรู้ 

การท างานรว่มกัน ก้าวทันมาตรฐานสากล 

 

 ความส าคัญ   

 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีความต้องการทรัพยากรด้านบุคคลที่มีความรู้ความ

ช านาญในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งจ าเป็นต่อการผลิตซอฟต์แวร์อันเป็นรากฐานของการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

จึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

เพื่ อผลิ ตบัณฑิตที่ มี ศั กยภาพ เปี่ ยม ไปด้ วยความพร้ อมทั้ งภาคทฤษฎี และปฏิบั ติ ใ นด้ า น

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีความสามารถในการค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง

ตลอดจนสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการฝกึปฏิบัติงานกับหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อน า

ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน และยังสามารถน าองค์ความรู้ไปต่อ

ยอดในระดับการศกึษาที่สูงขึน้ ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติตอ่ไป 

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    เพื่อผลิตบัณฑติพร้อมใช้ที่มคีุณลักษณะดังนี้ 

1.3.1 สามารถแสดงถึงความเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์  ผู้ซึ่งใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ โดยตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ในการประกอบ

อาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม มีความพยายามและไม่ย่อท้อต่อการแก้ปัญหา และมีบุคลิกภาพและ

คุณลักษณะนิสัยที่ดี 

1.3.2 สามารถแสดงถึงความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

ผู้ซึ่งใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา บ ารุงรักษา ทดสอบ และ

ประเมินผลซอฟต์แวร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์หรือสิ่งใดที่มีซอฟต์แวร์ประกอบอยู่สามารถท างานได้ตรง

ตามความต้องการ 

1.3.3 สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่น รับผิดชอบในการท างานของตน 

1.3.4 มีความตระหนักถึงผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
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1.3.5 สามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่ เหมาะสมด้วยหลักการทางวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์โดยค านึงถึงสภาวะแวดล้อม เช่น นโยบายองค์กร ขอบเขตโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา

โครงการ และความสามารถของทีมพัฒนาโครงการ เป็นต้น 

1.3.6 สามารถเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันภายใต้เงื่อนไขที่จ ากัด สามารถเลือกใช้

วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างสรา้งสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 

1.3.7 สามารถแสวงหาความรูเ้พื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
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 แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนและปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการ

ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

1.1 วางระบบกลไกการ

ด าเนนิการจัดการเรยีน

การสอนให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

และหลักสูตรในระดับ

สากล (ACM) 

1.2 ติดตามความเปลี่ยนแปลง

ด้านเทคโนโลยีจาก

ผูป้ระกอบการ ผูใ้ช้บัณฑติ

และแหล่งข้อมูลอื่น 

1.3 ติดตามและประเมิน

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1.1 รายงานผลการ

ด าเนนิการหลักสูตร 

(มคอ.7) 

1.2 รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจสถาน

ประกอบที่วา่จา้งบัณฑิต

เฉลี่ยอยู่ในระดับดี  

1.3 รายงานผลการประเมิน

ความพงึพอใจของบัณฑิต

ต่อหลักสูตรเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับดี 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้

มีความเชี่ยวชาญในการสอน

ตามหลักสูตร 

2.1 อาจารย์ใหม่ตอ้งผ่านการ  

อบรมหลักสูตรเบือ้งต้น

เกี่ยวกับเทคนิคการสอน 

และการวัดประเมินผล 

2.2 สนับสนุนอาจารย์ด้านการ

เรียนการสอนให้ท างาน

บริการวิชาการแก่องค์กร

ภายนอก 

2.3 สนับสนุนให้อาจารย์มี

การอบรมหรือสอบ

ใบรับรอง (Certificate) ใน

ด้านที่เกี่ยวข้อง 

2.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้า

ร่วมโครงการอบรม

เกี่ยวกับการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัย 

2.2 อาจารย์ในสาขามีปริมาณ

งานด้านบริการวิชาการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของภาระงานในแตล่ะปี 

2.3 อาจารย์ในสาขาผ่านการ

อบรมหรือมีใบรับรองใน

ด้านที่เกี่ยวข้องไมน่้อย

กว่าร้อยละ 30 ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

3. พัฒนาความสามารถของ

บุคลากรในด้านงานวิจัย  

3.1  สนับสนุนให้บุคลากร

น าเสนอผลงานวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

3.2  สนับสนุนให้บุคลากรยื่น

ขอทุนวิจัยในแหล่งทุน

วิจัยตา่งๆ 

 

3.1 มีการตีพมิพ์ผลงานวิจัย

ของอาจารย์ในสาขาทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ

อย่างนอ้ยปีละ 1 ผลงาน 

3.2 อาจารย์ในสาขามีการยื่นขอ

ทุนวิจัยอย่างน้อย 1 โครงการ 

ในแต่ละป ี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

 ระบบการจัดการศึกษา 

 ระบบ 

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

     และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ และ 1 ภาค

การศกึษามีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
 

 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

     ไม่มี 
 

 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

      ไม่มี 
 

 การด าเนินการหลักสูตร  

 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

          ภาคการศกึษาต้น      เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

          ภาคการศกึษาปลาย   เดือน มกราคม – พฤษภาคม   

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (แบบรายงาน หน้า 5 ข้อ 2.3) 

                  2.2.1 ส าเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

   2.2.2 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

   2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตค่วามผิดที่กระท า

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

  2.2.4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ เพราะความผดิทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

    การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

       เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 

พะเยา 

 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 2.3.1  การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 

          2.3.2  การอ่านแบบเรียนหรอืเอกสารประกอบการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ 

            2.3.3  พืน้ฐานด้านวิศวกรรม เช่น ฟิสิกส์ แคลคูลัส เป็นต้น 
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 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

          2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนสิิตใหม ่แนะน าการวางเป้าหมายชวีิต เทคนิคการเรียนใน   

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

                   2.4.2  จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ แคลคูลัส และ

ฟิสิกส์ 

 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2  30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 3   30 30 30 

ช้ันปีที่ 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    30 30 

 
 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

10,907,018 

5,907,018 

5,000,000 

11,561,440 

6,561,440 

5,000,000 

12,255,126 

6,255,126 

6,000,000 

12,990,433 

6,990,433 

6,000,000 

13,725,740 

7,725,740 

6,000,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

1,400,000 

300,000 

600,000 

300,000 

200,000 

1,600,000 

300,000 

750,000 

300,000 

250,000 

1,700,000 

300,000 

750,000 

400,000 

250,000 

1,800,000 

400,000 

750,000 

400,000 

250,000 

1,900,000 

500,000 

750,000 

400,000 

250,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

700,000 

700,000 

600,000 

600,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

4. งบเงินอุดหนุน 1,940,000 2,074,000 2,040,000 2,150,000 2,256,000 

รวมรายจ่าย 14,947,018 15,835,440 16,699,126 17,640,433 18,581,740 
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 ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 หลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 128 (1) หนว่ยกิต 

 โครงสร้างหลักสูตร 

  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์ มคอ.1 
หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

   1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ  21 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.2 ศกึษาทั่วไปเลอืก  9 หน่วยกิต - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า   92 หน่วยกติ 

   2.1  วิชาแกน 9 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 

   2.2  วิชาเฉพาะดา้น  67 หน่วยกิต 73 หน่วยกิต 

     2.2.1  วิชาเอกบังคับ          54 หน่วยกิต 55 หน่วยกิต 61 หน่วยกิต 

     2.2.2  วิชาเอกเลอืก  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
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หมวดวิชา เกณฑ์ มคอ.1 
หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

     2.2.3  การฝึกงานและ 

 สหกจิศึกษา 

 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกติ  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกติ 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ   1 หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกติ) 

 ไม่น้อยกว่า 

120 หน่วยกติ 133 หน่วยกติ 128 (1) หน่วยกติ 

 

 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   จ านวน  30  หน่วยกิต 

001101 การใชภ้าษาไทย                   3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                3(2-2-5) 

  Ready English  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                                    3(2-2-5) 

  Explorative English 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                           3(2-2-5) 

  Step UP English 

002201 พลเมอืงใจอาสา                                             3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม        3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล       3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 

  Health and Environment Management  

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ        3(2-2-5) 

  Arts of Living 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม      3(2-2-5) 

  Socialized Personality 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 92  หน่วยกิต 

     2.1 วชิาแกน จ านวน 19  หน่วยกิต  

241151 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 

 Calculus I  

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  3(2-2-5) 

 Discrete Mathematics  

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

264202 สถิตวิิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Statistics  

264324 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economics  

   

     2.2 วิชาเฉพาะด้าน  73  หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ  61  หน่วยกิต  

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์  1(1-0-2)  

 Computer Laws and Ethics   

146113 การอา่นอย่างมกีลยุทธ์และการอา่นสะท้อนคดิ  3(3-0-6)  

 Strategic and Reflective Reading   

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 3(2-2-5)  

 Listening and Speaking in Daily Life   

225251 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และอนิเทอร์เน็ต 3(2-2-5)  

 Computer Networks and Internets   

227101 พืน้ฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 1  3(2-2-5)  

 Fundamental of Problem Solving and Programming I   

227102 พืน้ฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 2     3(2-2-5)  

 Fundamental of Problem Solving and Programming II   

227171 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  

 Introduction to Software Engineering   

227203 หลักการเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ  3(2-2-5)  
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 Principles of Object-Oriented Programming   

227204  องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  

Computer Organization and Operating Systems                                                                

  3(2-2-5)  

227205  แนวคิดของอัลกอริทึม                                                            3(2-2-5) 

            Concepts of Algorithms  

227206 พืน้ฐานของระบบฐานขอ้มูล                                                                      3(2-2-5) 

 Fundamental of Database System 

 

 

227251 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ    3(2-2-5)  

 Object-Oriented Software Engineering   

227252 การออกแบบและพัฒนาสว่นต่อประสาน    3(2-2-5)  

 User Interface Design and Implementation   

227321 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1   1(0-3-2)  

 Software Engineering Project I   

227331 สถาปัตยกรรมและการสร้างซอฟต์แวร์   3(2-2-5)  

 Software Architecture and Construction   

227341 ความตอ้งการซอฟต์แวร์     3(3-0-6)  

 Software Requirements   

227361 การทดสอบซอฟต์แวร์   3(2-2-5)  

 Software Testing   

227372 กระบวนการซอฟต์แวร์  3(3-0-6)  

 Software Processes   

227373 การจัดการโครงการซอฟต์แวร ์    3(3-0-6) 

 Software Project Management  

227422 โครงงานทางวศิวกรรมซอฟต์แวร ์2    2(0-6-3) 

 Software Engineering Project II  

227474 วิวัฒนาการและการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์    3(3-0-6) 

 Software Evolution and Maintenance  

227481 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์    3(3-0-6) 

 Software Quality and Measurement  

   

            2.2.2 วิชาเอกเลือก                ไม่น้อยกวา่               6 หน่วยกิต  
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              โดยใหน้ิสติเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 

225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่     3(2-2-5)  

 Mobile Application Development   

225351 ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย     3(2-2-5)  

 Computer and Network Security   

227375 หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์     3(2-2-5)  

 Current Topics in Software Engineering 

 

  

227462 การทดสอบซอฟต์แวรแ์บบอัตโนมัติ 3(2-2-5)  

 Automated Software Testing   

227476 การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)  

 Software Configuration Management   
 

                         2.2.3 การฝึกงานและสหกิจศึกษา                          6 หน่วยกิต  

227424 การฝกึงาน*    6 หนว่ยกิต  

 Professional Training   

227425 สหกิจศึกษา*     6 หนว่ยกิต  

 Co-Operative Education   

   หมายเหตุ   * ให้นิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน      6      หน่วยกิต 

                 นิสิ ตสามารถ เลื อก เ รี ยนรายวิ ชาที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลั ยพะ เยา  หรื อ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 

 4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต       จ านวน      1      หน่วยกิต 

227423 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์     1(0-2-1)  

 Preparation for Software Engineering Professional Experience  

** รหัส 227423 มีในโครงสร้างรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
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 แผนการศึกษา  

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English  

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environment Management  

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living  

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2) 

 Computer Laws and Ethics  

227101 พืน้ฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 1 3(2-2-5) 

 Fundamental of Problem Solving and Programming I  

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus I  

  

รวม 

 

16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English  

227102 พืน้ฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 2    3(2-2-5) 

 Fundamental of Problem Solving and Programming II  

227171 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Software Engineering  

241334 คณิตศาสตรเ์ต็มหน่วย 3(2-2-5) 
 Discrete Mathematics  

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 4(3-3-8) 
 Introductory Physics  

  

รวม 

 

19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UP English  

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship  

227203 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Principles of Object-Oriented Programming  

227204 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Computer Organization and Operating Systems  

227205 แนวคิดของอัลกอริทึม 3(2-2-5) 

 Concepts of Algorithms  

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

  

รวม 

 

18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาปลาย 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society  

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 
 Socialized Personality  

227206 พืน้ฐานของระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Fundamental of Database System  

227251 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Software Engineering  

227252 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน 3(2-2-5) 

 User Interface Design and Implementation   

  

รวม 

 

18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 

 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

227331 สถาปัตยกรรมและการสร้างซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 Software Architecture and Construction   

227341 ความตอ้งการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

 Software Requirements  

227372 กระบวนการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

 Software Processes  

264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Economics 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

  

รวม 

 

18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาปลาย 

 

225251 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 

 Computer Networks and Internets  

227321 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 1(0-3-2) 

 Software Engineering Project I  

227361 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 Software Testing  

227373 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์      3(3-0-6) 

 Software Project Management  

264202 สถิตวิิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Statistics  

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

  

                               รวม 

 

16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

 

146113 การอา่นอย่างมีกลยุทธ์และการอา่นสะท้อนคดิ 3(3-0-6) 

 Strategic and Reflective Reading  

227422 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 2(0-6-3) 

 Software Engineering Project I|  

227423 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ 

     1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
 Preparation for Software Engineering Professional 

Experience 

  

227474 วิวัฒนาการและการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

Software Evolution and Maintenance 

3(3-0-6) 

227481 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 Software Quality and Measurement  

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 Free Elective  

  

รวม 

 

17(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาปลาย 

  

ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้พียง 1 รายวิชา 

227424 การฝกึงาน  6 หนว่ยกิต 

 Professional Training  

227425 สหกิจศึกษา 6 หนว่ยกิต 

 Co-Operative Education  

  

รวม 

                  

6 หน่วยกิต 

 



29 

 

 
 

 ค าอธิบายรายวิชา  

001101 การใช้ภาษาไทย             3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through the use of appropriate Thai  

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม              3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชญิชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading 

and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone, 

accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation 

in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง            3(2-2-5) 

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 Skills of English language:  listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า        3(2-2-5)

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา             3(2-2-5) 

   Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation 

to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม             3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

 Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural society, 

social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, Phayao 

and University of Phayao dimensions  

 



31 

 

 
 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล            3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 Fundamentals of  technology:  hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental 

saving 

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ        3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal 

setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 
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economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and 

management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม        3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University 

of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์     1(1-0-2) 

 Computer Laws and Ethics 

    ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคมออนไลน์ กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทยและสากล 

  Regulations, rules, ethics, online social network etiquette, intellectual property law,law of 

information and communication technology in Thailand and international 

 

146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด               3(3-0-6) 

 Strategic and Reflective Reading 

 ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจงานเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ทั้งในระดับย่อหน้าและ

เรื่องที่ยาวกว่า โดยเน้นการใชก้ารเดาความหมายของค าศัพท์ การตรวจสอบบทอ่านและการคาดการณ์

เนื้อหาล่วงหน้า การอ่านแบบเร็วเพื่อจับประเด็นส าคัญและเพื่อหาข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ การหา

ใจความส าคัญ การสรุปความ การตีความ การพัฒนาความเร็วในการอ่าน ทักษะการอ่านสะท้อนคิด

เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย ทรรศนะและ

น้ าเสียงของผู้เขียน การเปรียบเทียบข้อมูลในบทอ่านและเชื่อมโยงเหตุผลกับความคิดเห็นส่วนตัว 

 Skills in reading different types of texts in English to develop reading comprehension ability 

in both paragraph level and longer passages by employing different types of reading strategies, 

guessing word meaning, previewing and predicting, skiming, scanning, identifying main idea, 

summarizing, drawing conclusions, inferring, developing reading rate, skills in reflecting on texts, 
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distinguishing fact from opinions, determining the writer’ s purpose, point of view, tones, making 

logical and comparative connections between text information and personal ideas and opinions 

 

146132  การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 

      Listening and Speaking in Daily Life 

    ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การ

ทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ การต่อรองราคา การเชญิ 

การตอบรับและการปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การ

เสนอความช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน 

    English listening and speaking skills for communication in daily life, sentence patterns, 

greetings, introducing, saying goodbye, accepting, refusing, purchasing, bargaining, invitation, 

accepting and rejecting invitation, blessing, asking and giving direction, making request, offering help, 

giving instruction 

 

225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต      3 (2-2-5) 

Computer Networks and Internets 

เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่าย แบบจ าลองเครือข่าย ชนิดข้อมูลและ

สัญญาณ สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารและการมัลติเพล็กซ์ อุปกรณ์เครือข่าย การตรวจจับข้อผิดพลาด 

การควบคุมการไหลของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด  โปรโตคอลเครือข่าย  ไอพีแอดเดรส 

เครือข่ายย่อย การจัดเส้นทางแบบคงที่และแบบพลวัต เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความมั่นคงของเครือข่าย 

เทคนิคการเข้ารหัส 

Computer network technology, type of network, network model, type of data and signal, 

transmission media and multiplex, network hardware, errors, error Detection and error Control, data 

flow control, network protocol, IP address, subnet, static and dynamic routing, Internet, network 

security, cryptography 

 

225323  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี   3(2-2-5) 

            Mobile Application Development 

 สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์

เคลื่อนที่ วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์ การออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ แบบกราฟิก                     
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การส่งผ่านข้อมูล การเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การพัฒนาโปรแกรม ประยุกต์ส าหรับ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 Mobile architecture, operating system, basics of a mobile application, application 

lifecycle, design and developing graphic users interface, data passing, data storing, internal 

device interfacing, mobile applications development 

 

225351 ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                      3(2-2-5) 

Computer and Network Security 

 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเข้ารหัสลับเบื้องต้น กุญแจส่วนตัวและ

กุญแจสาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์สิทธิ์และการยืนยันตัวบุคคล ใบรับรองสิทธิ์ การบริหาร

กุญแจ การบุกรุกในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การตรวจจับการบุกรุกและระบบป้องกัน 

ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย  

Basic computer security, basic cryptography, private key and public key, digital signature, 

authentication and personal identifier, certificate, key management, network intrusion, kind of attack, 

intrusion detection and prevention system, security software 

 

227101  พื้นฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 1    3(2-2-5) 

Fundamental of Problem Solving and Programming I 

  หลักการพื้นฐานของการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม คณิตศาสตร์ส าหรับการเขียน

โปรแกรม อัลกอริทึมและการออกแบบ ผังงาน รหัสเทียม ภาษาโปรแกรม การแปลภาษา ตัวแปร ชนิด

ข้อมูล ตัวด าเนินการ ล าดับการด าเนินการ การรับและแสดงผล โครงสร้างควบคุมแบบล าดับ เงื่อนไข

และโครงสรา้งแบบเงื่อนไข โครงสรา้งแบบวนซ้ า โครงสรา้งขอ้มูลพืน้ฐาน 

Fundamental concepts of problem solving and programming, mathematics for 

programming, algorithm and designs, flowcharts, pseudocode, programming language, language 

translation, variables, data types, operators, precedence of operators, input and output, control 

structure, condition and conditional structure, repetition control structure, basic data structures 
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227102   พื้นฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 2                      3(2-2-5) 

 Fundamental of Problem Solving and Programming II 

 การทบทวนการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ค าสั่งควบคุมแบบล าดับ ค าสั่งควบคุมแบบทางเลือก 

ค าสั่งควบคุมแบบท าซ้ า ตัวแปรแถวล าดับ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเวียนเกิด มอดูลและไลบรารี การด าเนินการ

กับไฟล์ คลาสและโครงสรา้งขอ้มูล สแตก คิว ต้นไม ้กราฟ 

   Basic programming reviews, sequence control statement, selection control statement, 

repetition control statement, arrays, function, recursive function, modules and library, file operation, 

class and data structures, stack, queues, trees, graph 

 

227171 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 

 Introduction to Software Engineering  

 พื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ คุณภาพของซอฟต์แวร์  

การจัดการซอฟต์แวร์ ความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การท าให้เกิดซอฟต์แวร์  

การทดสอบซอฟต์แวร ์การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ 

 Fundamentals of software engineering, software process models, software quality, 

software management, software requirements, software design, software construction, software 

testing, software maintenance, software configuration management  

 

227203 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5) 

Principles of Object-Oriented Programming 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการและแนวคิดการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและแพคเกจ ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส การสร้างและการท าลาย การซ่อน

ข้อมูล การห่อหุ้มข้อมูล การสืบทอดและการพ้องรูป คลาสนิยามและคลาสอินเตอร์เฟส การดักจับ

ข้อผิดพลาด การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์   ส่วนต่อประสานกราฟิกเชิงวัตถุ เทรด การเขียน

โปรแกรมเชงิวัตถุในการอา่นเขียนไฟล์ การทดสอบเชงิวัตถุ 

Object-oriented programming and software development, evolution and concept of object-

oriented programming, classes and packages, relationship between classes, construction and 

destruction, data hiding, encapsulation, inheritance and polymorphism, abstract class and interface 

class, exception, event- driven programming, graphic user interface of object- oriented thread, 

reading and writing files in object-oriented programming, object-oriented testing 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_quality
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_requirements
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_design
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_Construction
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_maintenance
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227204 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการ    3(2-2-5) 

 Computer Organization and Operating Systems 

 แนวคิดพื้นฐานขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ  รูปแบบการ

แทนข้อมูล รูปแบบค าสั่ง ระบบหน่วยความจ า การจัดการไอโอ แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ 

การจัดตารางและการประสานจังหวะกระบวนการ การติดตาย การจัดการหน่วยความจ าหลักและ

หนว่ยความจ าเสมือน การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้อมูล การประเมนิประสิทธิภาพของระบบ 

 Basic concepts of computer organization, boolean algebra and digital logic, data 

representation, instruction format, memory organization, I/O organization, basic concepts of operating 

system, process scheduling and synchronization, deadlock, main memory and virtual memory 

management, device management, file management, system performance evaluation 

 

227205 แนวคดิของอัลกอรทิมึ    3(2-2-5) 

 Concepts of Algorithms 

ความส าคัญของอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพและความซับซ้อนของ

ขั้นตอนวิธี สัญลักษณ์แสดงขีดจ ากัด การเรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกและ

เอาชนะ อัลกอริทึมเชิงละโมบ การโปรแกรมแบบพลวัต ฮีพ แฮชช่ิง การประยุกต์ใช้โครงสร้างขอ้มูลและ

ขั้นตอนวิธี 

The importance of efficient algorithms, analysis of algorithm efficiency and complexity, 

asymptotic notation, sorting and searching, divide and conquer algorithms, greedy algorithms, 

dynamic programming, heap, hashing, application of data structures and algorithms 

 

227206 พื้นฐานของระบบฐานข้อมูล  3(2-2-5) 

 Fundamental of Database System 

          พื้นฐานระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล การจ าลองแบบเชิงแนวคิด การจ าลอง

แบบเชิงตรรกะ การจ าลองแบบเชิงกายภาพ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบแบบจ าลองข้อมูล 

การท าเค้าร่างให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน การจัดเก็บข้อมูลและและการสอบถามข้อมูล การจัดการ

รายการ การอนุญาตและความปลอดภัยของฐานข้อมูล หัวข้อประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานขอ้มูล  

            Fundamental of Database System and database management, conceptual modeling, 

logical modeling, physical modeling, relational database, data model design, schema normalization, 
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data storage and querying, transaction management, database authorization and security, 

advanced topics of database system, application of database development 

 

227251 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ       3(2-2-5) 

Object-Oriented Software Engineering  

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การค้นหาความ

ต้องการ แนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิงวัตถุ ยูเอ็มแอล แผนภาพยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพ

กิจกรรม แผนภาพล าดับ แผนภาพสถานะ แผนภาพการปฏิสัมพันธ์ กรอบงาน แบบรูปการออกแบบ 

การแปลงฐานข้อมูลสัมพันธ์เชิงวัตถุ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 

การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงวัตถุ หัวข้อทางเทคโนโลยีเชิงวัตถุที่ก าลังอยู่ในความสนใจ 

Object- oriented software development processes, object- oriented analysis and design, 

requirements discovery, abstract thinking, object thinking, UML, use case diagram, class diagram, 

activity diagram, sequence diagram, state diagram, collaboration diagram, frameworks, design 

patterns, object relational database mapping, principles of object- oriented programming, object-

oriented software testing, application of object-oriented technology, current topics in object-oriented 

technology 

 

227252 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน              3(2-2-5) 

 User Interface Design and Implementation 

 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานที่

ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง คุณสมบัติการใช้งาน การออกแบบรูปแบบที่มนุษย์ใช้ในการรับรู้ข้อมูล การใช้สี  

แบบร่างระบบ เอชทีเอ็มแอล สไตล์ชีท การพัฒนาระบบเชงิโต้ตอบ การประเมนิการใชง้าน  

Principles of human-computer interaction, user-centered interface design process, usability 

characteristics, design modalities, coloring, wireframe, HTML, cascade style sheet, interactive system 

implementation, usability measurement 

 

227321 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1      1(0-3-2) 

Software Engineering Project I  

การเตรียมหัวข้อโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล ความเป็นไปได้ของการท าโครงงาน ความรู้

ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงงาน การศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน 
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ตารางเวลาการด าเนินงาน การก าหนดขอบเขตโครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ต้นแบบ

ซอฟต์แวร ์เอกสารแผนการด าเนินโครงงาน การน าเสนอหัวข้อโครงงาน 

Project preparation, data collection, probability of project execution, essential knowledge for 

project execution, study of previous researchs or other related projects, operation scheduling, project 

boundary definition, system analysis and design, software prototyping, project execution plan, project 

topic presentation 

 

227331 สถาปัตยกรรมและการสร้างซอฟต์แวร์     3(2-2-5) 

Software Architecture and Construction  

องค์ประกอบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาตรฐานและรูปแบบการเขียนรหัสค าสั่ง การทบทวน

ซอฟต์แวร์ หลักการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์โครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ แบบรูปการออกแบบ สถาปัตยกรรมสามช้ัน กรอบงาน

สถาปัตยกรรมองค์กร  

Software implementation environment, coding standards and styles, software review, 

principle of  software architecture and analysis, design patterns, three- tier architecture, enterprise 

architecture framework 

 

227341 ความต้องการซอฟต์แวร์       3(3-0-6) 

Software Requirements  

  วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ กระบวนการความต้องการ คุณลักษณะของความ 

ต้องการ ความต้องการเชิงหน้าที่ ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ การรวบรวมความต้องการและเทคนิค 

การก าหนดความต้องการ การเจรจาตกลงความต้องการ ข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์  

การจัดการความต้องการ การจัดการความตอ้งการที่เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบความตอ้งการ  

  Software requirements engineering, requirements process, requirements characteristics, 

functional requirements, non- functional requirements, requirements elicitation and techniques, 

requirements specifications, requirements negotiation, software requirements specifications, 

requirements management, changes requirements management, requirements validation 
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227361 การทดสอบซอฟต์แวร์       3(2-2-5) 

Software Testing 

พื้นฐานการทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และตามรอยความต้องการ  

การตรวจตราการออกแบบและชุดค าสั่ง การทดสอบแบบกล่องด า การทดสอบแบบกล่องขาว   

เทคนิคการทดสอบอัตโนมัติ การทดสอบเชิงสถิติ การทดสอบข้อบกพร่อง การวิเคราะห์และออก

รายงานปัญหา  

Fundamental of verification and validation, requirements analysis and traceability, design 

and code inspections,black box testing, white box testing, automated testing technique, statistical 

testing, defect testing, problem analysis and reporting 

 

227372 กระบวนการซอฟต์แวร์       3(3-0-6) 

 Software Processes  

 นิยามกระบวนการ กระบวนการซอฟต์แวร์ แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ การ

ด าเนินการกระบวนการซอฟต์แวร์ การประเมินคุณภาพกระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุง

กระบวนการซอฟต์แวร ์ มาตรฐานกระบวนการทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 

Process definition, software process, software process models, software process operation, 

process quality assessment, software process improvement, software engineering process standards 

 

227373 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์      3(3-0-6) 

Software Project Management 

แนวคิดเรื่องคุณภาพซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แนวคิดการจัดการโครงการ

ซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ การประมาณความเสี่ยงโครงการและการ

จัดการ การประมาณงบประมาณและเวลา เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ประมาณการณ์ การวางแผน

กิจกรรม การจัดสรรทรัพยากร คณะท างานโครงการ การเฝ้าสังเกตและควบคุมโครงการ การจัดการ

การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ การปิดโครงการ มาตรวัดและวิธีการส าหรับการประเมินโครงการ 

Concepts of software quality, software development processes, concepts of software project 

management, project planning, feasibility studies, project risks estimation and management, cost and 

schedule estimation, estimation tools and techniques, activity planning, resource allocation, project 

staffs, project mornitoring and control, software change management, project closing, metrics and 

methods for project evaluation 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_quality
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227375 หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์     3(2-2-5) 

Current Topics in Software Engineering  

ประเด็นหัวข้อปัจจุบันในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ทฤษฎี แนวคิด สืบค้น การน าเสนอ 

Current Topics in Software Engineering, theory, concept, searching, presentation  

 

227422 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2      2(0-6-3) 

Software Engineering Project II  

การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน การทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การ

ตรวจสอบและทวนสอบความสมเหตุสมผลของระบบ การแก้ไขข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ผลลัพธ์และ

สรุปผล การจัดท าเอกสารโครงงาน การน าเสนอผลการด าเนินโครงงาน 

Project experiment or development follows to the hypothesis, consideration to system 

analysis and design as requirement changes, project development, unit testing, system testing, 

system validation and verification, debuging, result analysis and conclusion, project documentation, 

project presentation 

 

227424  การฝึกงาน         6 หน่วยกิต 

            Professional Training  

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน  

Training, learning, gaining experience, improving working skills in software engineering in 

private or government sectors 

 

227425  สหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต 

            Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน  

Working, learning, gaining experience, improving working skills in software engineering as 

an apprentice in private or government sectors 
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227462 การทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ      3(2-2-5) 

 Automated Software Testing 

 หลักการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ เครื่องมือและเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ

อัตโนมัติ การท าซ้ าและน ากลับมาใช้ใหม ่วิธีการที่ขับเคลื่อนดว้ยข้อมูล วิธีการที่ขับเคลื่อนดว้ยค าส าคัญ 

การทดสอบภาระการโหลด การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบล าดับขั้นของโคด การออกแบบการ

ทดสอบซอฟต์แวรแ์บบอัตโนมัติ ชนิดของกรณีทดสอบ แนวโน้มของการทดสอบซอฟต์แวรแ์บบอัตโนมัติ 

   Principle of software test automation, software test automation tools and techniques 

record and playback, data driven approach, keyword driven approach, load testing, performance 

testing, code level test automation, software test automation design, test case types, trends of 

software test automation 

 

227474 วิวัฒนาการและการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 

Software Evolution and Maintenance 

การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ กระบวนการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ การท าความเข้าใจซอฟต์แวร์ 

การท าเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์ผลกระทบ

ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมย้อนกลับ การเปลี่ยนองค์ประกอบ การจัดการข้อยกเว้น การทนทานต่อความ

เสียหาย การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร ์มาตรวัดผลติภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 

Software maintenance, software maintenance processes, software comprehension, 

software documentation, software evolution, software changes and impact analysis, reverse 

engineering, refactoring, exception handling, fault tolerance, software configuration management, 

software product metrics 

 

227476 การบรหิารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์   3(3-0-6) 

Software Configuration Management  

 กระบวนการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ (เอสซีเอ็ม) การวางแผนเอสซีเอ็ม การวัดเอสซีเอ็ม 

การระบุโครงแบบซอฟต์แวร์ สาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ กระบวนการควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์และการควบคุมเวอร์ชัน การตรวจสอบโครง

แบบซอฟต์แวร ์การจัดการการปล่อยซอฟต์แวรแ์ละการส่งมอบ 

 Software configuration management ( SCM)  process, SCM planning, SCM measures, 

software configuration identification, causes of software change, software change control process, 
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software configuration managing and control version, software configuration auditing, software 

release management and delivery 

 

227481 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์      3(3-0-6) 

Software Quality and Measurement 

ภาพรวมของคุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ แบบจ าลองคุณภาพซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีและ

มาตรฐานคุณภาพ ทฤษฏีการวัด กรอบงานเป้าหมายส าหรับการวัดซอฟต์แวร์ การสืบค้นเชิงประจักษ์ 

การวัดผลิตภัณฑ์และกระบวนการซอฟต์แวร์ แอดทริบิวต์ภายในผลิตภัณฑ์ แอดทริบิวต์ภายนอก

ผลติภัณฑ์ การจัดการการวัดและคุณภาพ 

Overview of software quality and measurement, software quality models, quality standards 

and methodologies, measurement theory, goal- based frameworks for software measurement, 

empirical investigation, software product and process measurements, internal product attributes, 

external product attributes, measurement and quality management 

 

227423 การเตรยีมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์     1(0-2-1) 

Preparation for Software Engineering Professional Experience     (ไม่นับหน่วยกิต) 

รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม 

การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสรา้งมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้าน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

            Process of professional experience, working places, virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in workplace, working personality development, report 

writing and presentation techniques, specialist skills training in software engineering 

 

241151  แคลคูลัส 1                    3(3-0-6) 

 Calculus I 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมติ ความตอ่เนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน

ค่าเวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอนิทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้

อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด 
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  Mathematic induction, limit, continuity, differentiation and integration of real- valued and 

vector-valued functions of a real variable and their applications, techniques of integration,  improper 

integrals, applications of derivative, indeterminate form 

 

241324 พีชคณติเชิงเส้น 1        3(2-2-5) 

 Linear Algebra I 

เมทริกซ์สมมูล ค่าล าดับช้ันของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวก าหนดและ

หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ

เบือ้งตน้ 

Equivalent matrices, rank of matrics, system of linear equations and solution, determinants 

and Cramer’s rule, vector space, linear transformation, introduction to eigenvalues and eigenvectors 

 

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย       3(2-2-5) 

 Discrete Mathematics 

โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิค

การนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งตน้ 

Algebraic structures, logic system and set, system orders and posets, counting techinques, 

recurrence  relations, introduction to graph theory 

 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น        4(3-3-8) 

 Introductory Physics 

คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน 

โมเมนตัมและการชนการเคลือนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เทอร์

โมไดนามิกส์ แมเ่หล็กไฟฟ้า วงจนไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Mathematics for physics, introduction of mechanics, law of motion, graviational force, work 

and energy, momentum and collisions, rotaion motion, properties of matter, fluids mechanics, wave 

and vibration, thermodynamics, eletromagnetics, electric circuits, modern physics 
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264202 สถิติวิศวกรรม        3(3-0-6) 

 Engineering Statistics 

ทฤษฎีความนา่จะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง

และแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหค์วาม

แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใชส้ถิตสิ าหรับแก้ปัญหาในงานวิศวกรรม 

Probability theory, random variables, expected values, discrete and continuous probability 

distributions, random sampling, statistical inference, hypothesis testing, analysis of variance (ANOVA), 

regression and correlation, application of statistical methods for engineering problem solving 

 

264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                             3(3-0-6) 

 Engineering Economics 

หลักการและเทคนิคพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์

มูลค่าของเงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์

จุดคุ้มทุน ค่าเสื่อมราคา การประเมนิบนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประเมนิภาษีเงนิได้ 

Basic principle and techniques for economically analysis of engineering project, net present 

value, methods of project comparison, analysis of replacement, breakeven point analysis, 

depreciation, risk analysis and uncertainty, estimating income tax consequences  
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 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง        227 เลขสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 2. เลขในล าดับที่ 4       หมายถึง        ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1  เลข 1        หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2  เลข 2    หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3  เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4  เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5       หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3.1  เลข 0  หมายถึง       กลุ่มวชิาทางดา้นความจ าเป็นของคอมพิวเตอร์ 

    3.2  เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางดา้นพืน้ฐานคณิตศาสตรแ์ละวิศวกรรม 

3.3  เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางด้านวิชาชีพภาคปฏิบัติ 

3.4  เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางดา้นการวิเคราะหแ์ละการสร้าง 

   แบบจ าลองซอฟต์แวร์ 

3.5  เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางด้านการวิเคราะหแ์ละการระบุข้อก าหนด 

     ซอฟต์แวร์ 

3.6  เลข 5  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางดา้นการออกแบบซอฟต์แวร์ 

3.7  เลข 6  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางดา้นการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ 

3.8  เลข 7  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางดา้นกระบวนการซอฟต์แวร์ 

3.9  เลข 8  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางดา้นคุณภาพซอฟต์แวร์ 

3.10  เลข 9  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางดา้นความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ 

4. เลขในล าดับที่ 6       หมายถึง  อนุกรมของรายวิชา โดยเรียงล าตับรายวิชาตาม

หมวดหมู่ในสาขา ซึ่งมคี่าเริ่มตน้ที่ 1  
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 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1* นายชลตพิันธ์ เปล่งวิทยา 15601000xxxxx อาจารย์ M.CompSc. 

วศ.บ. 

Software Engineering 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

University of Wollongong, Australia 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2555 

2552 

2* นายเชาวน์ ปอแกว้ 16798001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2555 

2552 

3* นายดวษิ แสนโภชน์ 16599003xxxxx อาจารย์ M.IT. 

วศ.บ. 

Software Architecture 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

Queensland University of Technology, Australia 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2555 

4* นางสาวเมธยา ราชคมน ์ 25601000xxxxx  อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วศิวกรรมซอฟต์แวร์  

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

2550 

5* นายณัฐพล หาญสมุทร 55505001xxxxx อาจารย์ วศ.ม. 

วท.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2551 

2548 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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 อาจารย์พิเศษ 

- 

 

 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนัน้ในหลักสูตรจงึมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึกใหน้ิสติรู้จัก

การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการท างานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ 

ด้าน ก่อนออกไปท างานจรงิ โดยหลักสูตรได้จัดให้อยู่ในกลุ่มวชิาการศกึษาทางเลือก 

1. การฝึกงาน จะประกอบไปด้วย 

                     227424      การฝึกงาน   6  หนว่ยกิต 

2. สหกิจศึกษา จะประกอบไปด้วย 

           227425       สหกิจศกึษา   6  หนว่ยกิต 
 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณ์ภาคสนามของนสิิต มีดังนี้ 

1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมคีวามเข้าใจในหลักการ         

    ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดี 

4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว          

    ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 

5. มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

6. มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะหป์ระมวลผล 

 

 ช่วงเวลา   

        ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 

 การจัดเวลาและตารางสอน 

        จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
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 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย (แบบรายงาน หน้า 8 ข้อ 5) 

      ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีรายงานที่ตอ้งน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 

 ค าอธิบายโดยย่อ  

     หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไข

ปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท า

โครงงานได้ 

 

 ผลการเรียนรู้  

     นิสิตสามารถท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ

สื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความช านาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏีในการท า

โครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

 

 ช่วงเวลา  

1. 

2. 

227321 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 

227422 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 

ภาคการศกึษาปลาย 

ภาคการศกึษาต้น 

ช้ันปีที่ 3 

ช้ันปีที่ 4 

 

 จ านวนหน่วยกิต 

       3 หนว่ยกิต 

 

 การเตรยีมการ  

      มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่าง

ต่อเนื่องตลอดภาคการศกึษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศกึษา  

 กระบวนการประเมินผล  

        ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน สมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา โดย

อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลส าเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้

ในเบือ้งตน้ และการจัดสอบการน าเสนอ ที่มอีาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ดา้นบุคลิกภาพ 

1.1 มีบุคลิกภาพที่ดี  กล้าแสดงออก สามารถ 

ท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

1.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ตามทัน

เทคโนโลยี และใช้อย่างเหมาะสม 

 

1.1 ให้นิสิตแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย และจัดให้มีรายวิชาที่นิสิต    

ต้องท างานร่วมกันเป็นทีมและน าเสนอผลงาน

หนา้ช้ันเรยีน 

1.2 ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ นต้ อ ง ส อ ด แท ร ก

ภาษาต่างประเทศในเนื้อหา และจัดให้มี        

การสื่อสารความคิดผ่านทางการพูด และการ

ท ารายงาน เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษา อีกทั้งยัง

ต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการเรียนการ

สอน 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกที่ ดี  

รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีความเสียสละ 

อ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นพลเมืองที่ดีของ

ประเทศชาติ 

2.2 มีความคิดบวก สามารถปรับตัว และใช้ชีวิต 

ในสั งคมได้ อย่ า งปกติ  สามารถท า งาน   

ร่วมกับผูอ้ื่น และมีทักษะในการจัดการชีวติ 

 

 

2.1 ส่งเสริมและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรในวิชาชีพทั้ งในห้องเรียน   

(การเรียนการสอน) และนอกห้องเรียน 

(อาจารย์ที่ปรึกษาและการจัดโครงการ) 

รวมถึงการปลูกจติส านึกที่ดใีห้กับนิสติ 

2.2 ส่งเสริม และสอดแทรกหลักการใช้ชีวิต ทั้ง

ภายใน (การเรียนการสอน) และภายนอกช้ัน

เรียน (อาจารย์ที่ปรึกษา และการจัดโครงการ) 

ส าหรับการเรียนในรายวิชาควรมอบหมายงาน

ให้นสิิตท าเป็นกลุ่มดว้ย  อีกทั้งตอ้งมรีายวิชาที่

สนับสนุนให้นิสิตได้ไปหาประสบการณ์จาก

หน่วยงานภายนอก เช่น วิชาการฝึกงานด้าน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

3. ด้านภาวะผู้น า 

3.1 คิดเป็น ท าเป็น และเลือก

วิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง

เป็นระบบและเหมาะสม 

3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

รู้จักแสวงหาความรู้ และ

พัฒน าค ว าม รู้ ค ว า ม -

สามารถของตนเองให้ทัน

ยุคทันสมัย 

3.3 มีความสามารถในการ

สื่ อ ส า ร  แ ล ะน า เ ส น อ

ความคิดของตนเอง  ให้กับ

ผู้อื่นได้เข้าใจตามรูปแบบที่

เหมาะสม 

 

3.1 ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน  

ให้นิสิตได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจ าโดย

ผา่นการดูแลจากอาจารย์ผู้สอน และผูเ้ชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 

3.2 ต้องมีการมอบหมายงานให้นสิิตได้สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้

ที่นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้

ระหว่างนิสิตด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก ตลอดจน   

การให้โจทย์ปัญหาเพื่อให้นิสิตได้ใช้ความคิดอย่างอิสระในการ

ออกแบบ และแก้ไขปัญหา โดยผ่านการควบคุม และแนะน า

ของอาจารย์ผู้สอน 

3.3 มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าเสนอ

ผลงานของนิสิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและความรู ้

 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 นิสติต้องมีคุณธรรม จรยิธรรม และความรับผดิชอบต่อตนเอง และส่วนรวม เพื่อให้

สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น และปกติสุข เนื่องจากการด าเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ 

ในปัจจุบัน ได้มีการน าระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานกันอย่าง

แพร่หลาย ดังนั้นผู้พัฒนาระบบจึงจ าเป็นต้องมีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ 

เพื่อให้ระบบที่ตนท าการพัฒนาเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยอาจารย์

ผูส้อนต้องสอดแทรกเนื้อหา ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และความรับผดิชอบ ที่เป็นพืน้ฐานในการด าเนินชีวิต 

นอกเหนอืเนือ้หาในบทเรียน อันประกอบไปด้วย 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข 

ข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
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4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

6) สามารถวิเคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ตอ่บุคคล องค์กรและสังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ  

ในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ต้องมีวิชาเรียนที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 

เพื่อเป็นการวางรากฐาน และให้นสิิตตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของคุณธรรมและจรยิธรรมที่ควรมี 

โดยในการเรียนการสอนในรายวิชาปกตินั้น อาจารย์ผู้สอนควรมีการสอดแทรกเนื้อหาทางด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ นอกเหนือจากบทเรียน โดยอาจมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การเข้าร่วม

โครงการต่างๆ ของทางคณะหรือสาขาวิชา เพื่อเป็นการบริการสังคม และให้รู้จักการเสียสละและการ

ท างานเป็นหมูค่ณะ 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัย ความสุจริต และจติส านึกที่ด ีควรมีการก าหนดขอ้ตกลงใน

ช้ันเรียน เพื่อให้นิสิตเข้าช้ันเรียนได้ตรงเวลา มีสมาธิในการเรียน ไม่พูดคุย ไม่ลอกการบ้านและข้อสอบ  

ซึ่งรวมไปถึงแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยในบางรายวิชาควรให้มีการท างานเป็นกลุ่ม 

เพื่อเป็นการฝึกฝนความรับผิดชอบ และการท างานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ยังควร

สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน โดยเมื่อนิสิตได้กระท าความดี เสียสละ 

และท าประโยชน์แก่ส่วนรวม ควรมีการยกย่องเพื่อเป็นก าลังใจในการท าความดีต่อไป อีกทั้งยังเป็นตัวอย่าง

ที่ดแีก่นสิิตคนอื่นๆ ในการท าความดอีีกด้วย 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรว่มกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

3) ประเมินจากการกระท าทุจรติในการสอบ 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ดีในศาสตร์ที่ศึกษาและ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
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ของคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถพัฒนา เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วย

ตนเอง เพื่อให้ความรู้ในทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ โดยมาตรฐานความรูป้ระกอบไปด้วย 

1) มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาสาขาวิชาที่ศึกษา 

2) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะและการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุงและหรอืประเมินระบบองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 

4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

การน าไปประยุกต์ 

5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างตอ่เนื่อง 

6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

7) มีประสบการณใ์นการพัฒนาและหรอืการประยุกต์ซอฟต์แวรท์ี่ใชง้านได้จริง 

8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ  

การทดสอบในเชิงความรู้สามารถกระท าได้จากการทดสอบในช้ันเรียน และยังรวมไปถึงการท าโครงงาน

ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 เน้นรูปแบบการสอนที่ให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการต่อ

ยอด และสามารถเข้าใจเมื่อน ามาเชื่อมโยงกับศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการเรียนการสอนวิชาเฉพาะ

ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะเน้นความเข้าใจในภาคทฤษฎี เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน

ภาคปฏิบัติ และควรจัดให้มีการจัดสัมมนา โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกเข้าร่วมการสัมมนา 

เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตกล้าคิดและแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่น 

นอกจากนี้ควรส่งเสริมการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็น 

การฝึกฝนให้นสิิตเป็นผู้ที่สามารถแสวงหาความรูใ้หม่ๆ ได้ดว้ยตนเองภายหลังจบการศกึษา 

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนสิิตในด้านต่างๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 

4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรอืโครงการที่น าเสนอ 

5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

6) ประเมินจากรายวิชาการฝกึงานหรอืสหกิจศกึษา 



53 

 

 
 

2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 นิสิตต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษาแล้ว ดังนั้นนิสิตจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 

และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนิสิต อาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มา

และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นิสิตต้องมี

คุณสมบัติตา่ง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 

อย่างสรา้งสรรค ์

3) สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

4) สามารถประยุกต์ความรู้ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 

5) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ให้นิสิตแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสมมุติสถานการณ์ กรณีศึกษา และโจทย์

ปัญหา 

2) การอภิปรายกลุ่ม และการตอบค าถาม 

3) การฝึกปฏิบัติ และการทัศนะศกึษา 

4) การท าโครงงาน 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

การประเมนิผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา สามารถท าได้ 2 วธิีคือ 

1) ประเมินจากการท าข้อสอบ  

    ข้อสอบควรเป็นข้อสอบเขียนบรรยาย เพื่อพิจารณาวิธีคิดของนิสิต โดยควรออก

ข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ และ

บูรณาการความรู้ที่เรียนมา 

2) ประเมินจากวิธีการท างาน และผลงาน 

   ประเมินตามสภาพจริงจากวิธีการท างาน และผลงานของนสิิต เชน่ ประเมินจาก 

การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรอืสัมภาษณ์และการตอบค าถามของนิสิต 

เป็นต้น 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คน

ที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผูบ้ังคับบัญชา หรอืคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่

จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้อง

กับคุณสมบัติตา่ง ๆ ต่อไปนีใ้ห้นสิิตระหว่างที่สอนวิชาดังนี้ 

1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์  

ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรอืในบทบาทของผู้รว่มทีมท างาน 

3) สามารถใช้ความรูใ้นศาสตรม์าชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

4) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

5) สามารถเป็นผู้รเิริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งสว่นตัวและส่วนรวม  

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชา ชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ในการเรียนการสอนต้องสอดแทรกความรู้ในด้านการจัดการชีวิต มีการก าหนด

กิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น การค้นคว้าหาข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ และต้องมีรายวิชาที่ให้นิสิตออกไปหาประสบการณ์จาก

หนว่ยงานภายนอก เชน่ วิชาการฝกึงาน เป็นต้น นอกจากนีค้วรมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการจัดการชีวิต เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และการ

เข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรม เป็นต้น 

 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะเรียนในช้ันเรียน และการท า

กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเรยีกเข้ามาพูดคุย สอบถามจากบุคคลที่รูจ้ัก และการประเมนิผลจากที่ฝึกงาน 
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       2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นิสติต้องมทีักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ าดังนี้ 

1) มีทักษะการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร์ 

2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตรห์รอื    

การแสดงสถิตปิระยุกต์ตอ่ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

3) สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลอืกใช้ 

รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการ

สื่อสารนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา 

และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในช้ันเรียน อาจมีการ

วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต ไปดูงานในสถานที่จริง เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในด้านนี ้มาให้การอบรมและแนะน า 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ในหลากหลายสถานการณ์ 

 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากทักษะการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรอืข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวข้อง 

2) ประเมินจากทักษะในการอธิบาย ถึงขอ้จ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมอืต่างๆ 

การอภิปราย กรณีศกึษาต่างๆ ของนสิิตที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรยีน 

3) ประเมินจากแบบสอบถามที่ได้จากวิทยากรที่มาให้ค าแนะน า สถานที่ที่นิสิตไป      

ดูงาน 
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        2.6  สุนทรียภาพ 

  2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

นิสิตต้องมีการน าหลักการทางศิลปะเข้ามาช่วยในการออกแบบระบบให้น่าสนใจ 

ดังนัน้อาจารย์ตอ้งมกีารสอดแทรกสุนทรียภาพ ดังนี้ 

 1) มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

  2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

ให้นิสิตมีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยการน าหลักการทางศิลปะมาประยุกต์  

มีการสอดแทรกศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไปไปในการเรียนการสอน มีรูปแบบการสอนเพื่อให้มบีรรยากาศ

การเรียนที่ผอ่นคลาย ให้นสิิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอสิระ จะได้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ 

2.6.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

ประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมาย และการน าเสนอผลงาน โดยใช้แบบประเมินที่

มีหัวข้อด้านสุนทรียภาพ 

 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

นิสิตต้องประกอบอาชีพที่มักจะต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพหรือบุคลิกภาพได้ ดังนั้นอาจารย์ต้องมีการสอดแทรกทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ดังนี้ 

1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

  2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการพัฒนาการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีปฏิบัติการซึ่งอาจ

ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยอาจารย์ควรมีเวลาพักให้นิสิตเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ 

รวมถึงแนะน าวิธีผ่อนคลายความเมื่อยล้า เช่น การพักผ่อนสายตา การบริหารมือ หรืออาจเรียกนิสิตให้  

ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาหน้าช้ัน อาจให้นิสิตแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา และให้น าเสนอต่อนิสิตในช้ันเรียน หรือ

อาจใชว้ิธีการสอนแบบเกมในบางเนื้อหา 
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2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

ประเมินจากบุคลิภาพและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ัน

เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก รวมถึงสุขภาพ การขาดเรียนของนสิิต 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

  

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

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  
001101 การใชภ้าษาไทย  

                                 

001102 ภาษาอังกฤษ

เตรียมพร้อม 
                                 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลก

กว้าง 
                                 

001204 ภาษาอังกฤษ

กา้วหน้า 
                                 

002201 พลเมืองใจอาสา 
                                 

002202 สังคมพหุ

วัฒนธรรม 
                                 

003201 การส่ือสารใน

สังคมดิจิทัล 
                                 

003202 การจัดการ

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
                                 

004101 ศิลปะในการ

ด าเนินชีวติ  
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

004201 บุคลิกภาพและ

การแสดงออกในสังคม  
                                 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                  
วิชาแกน                                  
241151 แคลคูลัส 1                                  
241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1                                  
241334 คณิตศาสตร์เต็ม

หน่วย                                  

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น                                  
264202 สถิติวิศวกรรม                                  
264324 เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม                                  

วิชาเอกบังคับ                                  
100007 กฎหมายและ

จริยธรรมทางคอมพิวเตอร                                  

146113 การอ่านอย่างมีกล

ยุทธ์และการอ่านสะทอ้นคดิ                                  

146132 การฟังและการพูดใน

ชีวิตประจ าวัน                                  

225251 เครือข่าย

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
                                 

227101 พืน้ฐานการแก้ปัญหา

และการเขยีนโปรแกรม 1                                  

227102 พืน้ฐานการแก้ปัญหา

และการเขยีนโปรแกรม 2                                  
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

227171 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เบื้องต้น                                  

227203 หลักการเขยีน

โปรแกรมเชิงวัตถุ 
                                 

227204 องค์ประกอบ

คอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบัติการ 

                              
   

227205 แนวคิดของ

อัลกอริทึม                                  

227206 พืน้ฐานของระบบ

ฐานขอ้มูล 
                              

   

227251 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เชิงวัตถุ 
                                 

227252 การออกแบบและ

พัฒนาส่วนต่อประสาน 
                                 

227321 โครงงานทาง

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
                                

 

227331 สถาปัตยกรรมและ

การสร้างซอฟต์แวร์ 
                                 

227341 ความต้องการ

ซอฟต์แวร์ 
                                 

227361 การทดสอบ

ซอฟต์แวร์ 
                                 

227372 กระบวนการ

ซอฟต์แวร์ 
                                 

227373 การจัดการโครงการ

ซอฟต์แวร์ 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

227422 โครงงานทาง

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
                                

 

227474 วิวัฒนาการและการ

บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
                                 

227481 คุณภาพและการวัด

ซอฟต์แวร์ 
                                 

227423 การเตรียมพรอ้มฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
                                 

การฝึกงานและสหกิจศึกษา                                  
227424 การฝึกงาน                                  
227425 สหกิจศึกษา                                  
วิชาเอกเลือก                                  
225323 การพัฒนาโปรแกรม

ประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์

เคลื่อนที่ 

                              
   

225351 ความปลอดภัยบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
                                 

227375 หัวข้อปัจจุบันทาง

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
                                 

227462 การทดสอบ

ซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ 
                                 

227476 การบริหารการ

จัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

 กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

   ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป

ด าเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกต้องสามารถตรวจสอบได้ 

   การทวนสอบในระดับรายวิชา จัดให้นิสิตสามารถประเมินการเรียนการสอนในระดับ

รายวิชา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการ

สอน โดยผูป้ระเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ และการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดย

มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ

รายงานผล 

 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

   การก าหนดกลวิธีมาตรฐานของการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยเน้นการท าวิจัย

อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

และหนว่ยงานโดยองค์กรในระดับสากล ซึ่งตัวอย่างการวิจัยอาจด าเนินการไปในทิศทางตอ่ไปนี้ 

2.2.1 การส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา

ในแต่ละปี ซึ่งประกอบไปด้วยระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา 

ความสามารถและความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การสัมภาษณ์หรือการตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการ เพื่อใช้ประเมิน 

ความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตและการเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ กัน 

เชน่ ปีที่ 1 และปีที่ 3 ของการท างาน เป็นต้น 

2.2.3 การประเมนิต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ โดยการตอบแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ถึง

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษา

และเข้าศกึษาในระดับที่สูงขึน้ในสถานศกึษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารย์พิเศษ ที่ท าการประเมินหลักสูตร

ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ

พัฒนาองค์ความรู้ของนิสติ 

2.2.7 ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จ านวนนิสิตที่ผ่านการสอบเพื่อขอ

ใบรับรองทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ข) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย (ค) 

จ านวนสิทธิบัตร (ง) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (จ) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ

ประเทศชาติ (ช) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ตอ่สังคม 

 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

                  1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มรีายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

  2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ       

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกต ิส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

   3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

   4. ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย        

และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ       

ที ่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

 การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก าหนดใหอ้าจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มคีวามรู้และ

ความเข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงใ นสาขาวิชาที่วิศวกรรมซอฟต์แวร์   

การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง

วิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1   ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ

สอนและการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

2.1.2 สนับสนุนการศึกษาต่อในการศึกษาระดับสูง จัดให้มีการฝึกอบรม การดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ตลอดจนการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2.1.3 การเพิ่มพูนทักษะด้านการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้สู่นิสิตได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ และสามารถจัดการประเมินผลผลการศกึษาได้อย่างเหมาะสม 

 

 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 

2.2.2 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ

สายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถน าไปใช้

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อันจะส่งผลใหอ้าจารย์และนิสติมคีวามเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.3 จัดให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกลุ่มวจิัยต่างๆ ของคณะ 

2.2.4 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่งๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

 การก ากับมาตรฐาน 

    มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่  หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 บัณฑิต 

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน                        

หรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อน า

ข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 
 

 นิสิต 

   3.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต 

    3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

    3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าใน

การจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 
 

 คณาจารย์ 

  4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

   มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเช่ียวชาญในสาขา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

   มีระบบการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและ

ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล  

การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย

ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

  พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิ

การศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาเอกหรือต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการฯในการพิจารณาอนุมัต ิและด าเนนิการเรียนเชญิเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป 

 

 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  

โดยคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ

สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและน าไป

ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนต่อไป  

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน

ข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ

ส าเร็จการศึกษา จ านวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป

ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ

ด าเนนิการใหมส่ าหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

การประเมนิผู้เรยีน กรณีที่นสิิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา

ได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์เพื่อใช้ในการเตรียมการเรียนการสอน และ

จัดให้มหีอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการดา้นคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนดังต่อไปนี ้ 

1. หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยหอ้งละ 100 เครื่อง 3 หอ้งเรียน  

    ณ อาคารเรยีนรวมใหม่หลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน  

              ณ อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. หอ้งปฏิบัติการเครือขา่ยใช้รว่มกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ 

    อุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและ  
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    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการเครือข่ายในด้าน

ซอฟต์แวรแ์ละอุปกรณ์ที่ใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอนเอง สืบค้นข้อมูล

และสื่อสารสนเทศดังตอ่ไปนี้ 

1. หอ้งคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อเครอืข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย    

    ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 100 Mbps ณ หอ้ง self-access และศูนย์บรรณสารและ   

    สื่อการศกึษา 

2. บริการ Wireless Access Point จ านวน  456 จุดครอบคลุมพืน้ที่ภายในอาคารเรยีนและ   

    หอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 

 จ านวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือจ านวน 

62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถสืบค้น

และจองหนังสือจากเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ 

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า

งานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct, 

Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มีการศกึษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 

  6.2.2 มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางให้

อาจารย์และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.3 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.4 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ มีสว่นร่วม 

  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ 
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  6.3.3 ติดตามการใชท้รัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

และสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

  6.3.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) (แบบรายงาน หน้า 14 ข้อ 7) 

มีคความสอดคล้องกับตัวบ่งชีใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ 

ดังนี้ 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80  

มีสว่นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรอื 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์  

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)  

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ 

ปีการศึกษา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

 
 

    
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ตอ่ปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติใหม ่

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

ขอค าแนะน าหรอืข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรูใ้นการใช้กลยุทธ์การสอน 

1.1.2 อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากอาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

1.1.3 การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ ใ ช้   

โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศกึษา โดยอาจารย์ผูส้อน 

1.1.4   ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม 

และผลการสอบ 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1  การประเมนิการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษา โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน 

กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 

1.2.3 การทดสอบการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับนิสิตในมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้

ข้อสอบกลางของเครือขา่ยสถาบัน หรอืของสมาคมวิชาชีพ 

1.2.4 ท าการส ารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบ

ประเมินให้กับนิสิตในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศกึษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะหโ์ดยคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และส่งให้คณาจารย์ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผล

ป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมนิหลักสูตรในภาพรวมประกอบด้วย 3 ด้านหลักคือ  

2.1 ประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากการฝึกงานของนิสิต ซึ่งจัดให้มีการประเมินจากผู้ดูแล

นิสิตขณะฝึกงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตที่จบ

การศกึษาในช่วงวันรับปริญญาอกีด้วย 

2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง โดยมีการส่งหนังสือถึงนายจ้าง

ของบัณฑิตเพื่อสอบถามถึงความรูค้วามสามารถ และการท างานโดยรวมของบัณฑิต 
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2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการศึกษา หัวหนา้หนว่ยงานและผู้ประกอบการภายนอก 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะท าให้ทราบปัญหาของ 

การบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็น

การปรับปรุงย่อย ซึ่งท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี 

ทั้งนี ้เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  

การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอยีดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

หมวดวิชา เกณฑ์มคอ.1 
หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

   1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ  21 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.2 ศกึษาทั่วไปเลอืก  9 หน่วยกิต - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า   92 หน่วยกติ 

   2.1  วิชาแกน 9 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 

   2.2  วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต 67 หน่วยกิต 73 หน่วยกิต 

     2.2.1  วิชาเอกบังคับ  55 หน่วยกิต 61 หน่วยกิต 

     2.2.2  วิชาเอกเลอืก  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

     2.2.3  การฝึกงานและ 

สหกจิศึกษา 

 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกติ  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกติ 

4. รายวิชาบังคับไม่นับ

หน่วยกติ 

  1 หน่วยกติ 

รวม (หน่วยกติ) 

 ไม่น้อยกว่า 

120 หน่วยกติ 133 หน่วยกติ 128 (1) หน่วยกติ 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอยีดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                    กลุ่มวิชาภาษา                            12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

   3(3-0-6)              

ปิดรายวิชา 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

   3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

     3(2-2-5) 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

 Civilization  and  Indigenous 

Wisdom 

   

003136 พะเยาศกึษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5)   

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

 

1(0-2-1) 

   

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)     

 

 

 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   

Tennis 
1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา                        3(3-2-5)                             

    Citizen Mind by Citizenship  

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                   3(3-2-5)                              

    Multicultural  Society                                          

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล            3(3-2-5)                             

    Communication in Digital Society  

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(3-2-5)                            

    Health and Environment Management  

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ               3(3-2-5)                            

    Art of Living  

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)  

    Socialized Personality 

 

 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

3(3-0-6)    

 

ปิดรายวิชา 

 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)    

 

ปิดรายวิชา 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    
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 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ยกว่า 92 หน่วยกิต ลดจ านวน

หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ  

วิชาแกน                                               30 หน่วยกิต วิชาแกน                                              19 หน่วยกิต ลดจ านวน

หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1                                     3(3-0-6)      

Calculus I     

      อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง 

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน

ค่าเวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์  

เทคนิคการอินทิ เกรต  อินทิก รัลไม่ตรงแบบ  

การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด 

       Mathematic induction, limit, continuity, 

differentiation and integration of real- valued and 

vector- valued functions of a real variable and 

their applications, techniques of integration,  

improper integrals, applications of derivative, 

indeterminate form 

241151 แคลคูลัส 1             3(3-0-6)                 

Calculus I 

   อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง 

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน

ค่าเวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์  

เทคนิคการอินทิ เกรต  อินทิก รัลไม่ตรงแบบ  

การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด 

       Mathematic induction, limit, continuity, 

differentiation and integration of real- valued and 

vector- valued functions of a real variable and 

their applications, techniques of integration,  

improper integrals, applications of derivative, 

indeterminate form 

คงเดมิ 

241152 แคลคูลัส 2                                     3(3-0-6) 

Calculus II  

พีขคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตาม

เส้นเบื้องต้น ล าดับและอนุกรมการกระจาย  

อนุกรมเทยเ์ลอรข์องฟังก์ชันมูลฐาน การหาปรพิันธ์

เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชัน

ค่าจริงสองตัวแปร 

Vector algebra in three dimensions, 

introduction to line integrals, sequences and series 

of number, Taylor series expensions of 

elementary functions, numerical integration, polar 

coordinate system, calculus of real- valued 

functions of two variables 

  

ปิดรายวิชา 

241253

  

แคลคูลัส 3                                 3(3-0-6) 

Calculus III             

  
ปิดรายวิชา 
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    สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ 

เส้นตรง ระนาบและพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ  

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการ

ประยุกต์ 

    Introduction to differential equations and their 

applications, lines, planes, and surfaces in three-

dimensional space, calculus of real- valued 

functions of several variables and its 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1                            3(2-2-5) 

Linear Algebra I  

    เมทริกซ์สมมูล ค่าล าดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบ

สมการเชิ ง เส้นและผลเฉลย ตัวก าหนดและ

หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิง

เส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ

เบือ้งต้น 

     Equivalent matrices, rank of matrics, system 

of linear equations and solution, determinants and 

Cramer’s rule, vector space, linear transformation, 

introduction to eigenvalues and eigenvectors 

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1                        3(2-2-5) 

Linear Algebra I 

     เมทริกซ์สมมูล ค่าล าดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบ

สมการเชิ ง เส้นและผลเฉลย ตัวก าหนดและ

หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิง

เส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ

เบือ้งต้น 

    Equivalent matrices, rank of matrics, system of 

linear equations and solution, determinants and 

Cramer’ s rule, vector space, linear 

transformation, introduction to eigenvalues and 

eigenvectors 

เปลี่ยน

รหัสวิชา 

241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย           3(2-2-5) 

Discrete Mathematics 

   โครงสรา้งพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบ

เซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ 

ความสัมพันธ์เวยีนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น 

   Algebraic structures, logic system and set, 

system orders and posets, counting techinques, 

recurrence  relations, introduction to graph theory 

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย           3(2-2-5) 

Discrete Mathematics 

   โครงสรา้งพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบ

เซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ 

ความสัมพันธ์เวยีนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น 

   Algebraic structures, logic system and set, 

system orders and posets, counting techinques, 

recurrence  relations, introduction to graph theory 

เปลี่ยน

รหัสวิชา 

242101 หลักเคมี                                  4(3-3-8) 

Principle of Chemistry           

   สสารและการวัด โครงสรา้งอะตอม ระบบพีริออ

ดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร

สัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว 

ส า ร ล ะ ล า ย  อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร์ เ บื้ อ ง ต้ น 

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟา้ 

เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

   Matter and measurement, atomic structure, 

periodic system, chemical bonding and molecular 

structure, stoichiometry, chemical reactions, 

gases, solids, liquids, solutions, fundamental 

  

ปิดรายวิชา 
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thermodynamics, chemical kinetics, chemical 

equilibria, acids and bases, electrochemistry, 

nuclear chemistry, environmental chemistry 

244101 ฟิสิกส์ 1                                     4(3-3-8) 

Physics | 

   การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 และ 2 มิต ิ

การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน กลศาสตร์

ของอนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์

ของของไหล การสั่นสะเทือน และเสียง ระบบของ

เลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซ

อุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์ และกลจักรความร้อน 

ทฤษฎีจลน์ 

   Transitional of motion in 1  dimension and 2 

dimensions,  rotating motion, work and energy, 

mechanics of rigid body, properties of matter, fluid 

mechanics, vibration and sound, lens system, 

wave theory of light, head and ideal gas, 

thermodynamics, heat engine and kinetic theory 

  

ปิดรายวิชา 

244102 ฟิสิกส์ 2                                      4(3-3-8) 

Physics || 

     ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของ

เกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์

แม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฏ

ของฟารา เด ย์  การ เหนี่ ย วน า  ก ารสั่ นทา ง

แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าและวงจร ไฟฟ้ ากระแสสลับ 

สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟา้ที่เปลี่ยนแปลง     

วงจรและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทฤษฎีสัมพัทธ

ภาพพิเศษ กัมมันตรังสีและนิวเคลียส ก าเนิดทฤษฎี

ควอนตัม คลื่นและอนุภาค 

    Electrostatic, electric charge and electric field, 

Gauss’ s law, electric potential, directed current 

and magnetic instruments, induced magnetic and 

Faraday’ s law, inductance, magnetic resonance 

and alternating current circuit, magnetic field by 

varied current in a circuit, the basic circuit and 

fundamental of electronics, special relativity, 

radioactive and nucleus, the beginning of 

quantum theory, wave and particle 

  

ปิดรายวิชา 
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  244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น            4(3-3-8) 

Introductory Physics 

   คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น 

กฎการเคลื่อนที่  แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน  

โมเมนตัมและการชนการเคลือนที่แบบหมุน สมบัติ

ของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น 

เทอร์โมไดนามิกส์  แม่เหล็กไฟฟ้า วงจนไฟฟ้า 

ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

   Mathematics for physics, introduction of 

mechanics, law of motion, graviational force, work 

and energy, momentum and collisions, rotaion 

motion, properties of matter, fluids mechanics, 

wave and vibration, thermodynamics, 

eletromagnetics, electric circuits, modern physics 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

264202 สถิตวิิศวกรรม                   3(3-0-6) 

Engineering Statistics 

     ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง

ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง 

ค่าคาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชัน การทดสอบ

สมมติฐานและการอนุมานทางสถิติ การถดถอย

และสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและ

การประยุกต์ ใช้กระบวนการทางสถิติ ในการ

แก้ปัญหา ทฤษฎีการประมาณค่า ทฤษฎีการ

ทดสอบความมีนัยส าคัญส าหรับพารามิเตอร์ การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

การวิเคราะห์พิสัย การทดสอบความกลมกลืนกัน

และการทดสอบความอิสระ การวิเคราะห์อนุกรม

เวลา การแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมโดยใช้เทคนิค 

ทางสถิตแิละการประยุกต์ 

      Probability theory, random variables, discrete 

and continuous probability distributions, expected 

values and moment function, hypothesis testing 

and statistical inference, regression and 

correlation, analysis of variance and application of 

statistical methods in problem solving, estimation 

theory, theory, test of significance about 

parameter, analysis of variance ( ANOVA) , 

analysis of mean (ANOM)  and analysis of  range 

( ANOR) , goodness of fit test and test of 

independence, time series analysis, selected 

264202 สถิตวิิศวกรรม  3(3-0-6) 

Engineering Statistics 

    ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ ค่าคาดหมาย 

การแจกแจงความน่าจะเปน็แบบไมต่อ่เนื่องและ

แบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติ 

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหค์วาม

แปรปรวน การถดถอยและสหสมัพันธ์ และการ

ประยุกต์ใช้สถิตสิ าหรับแก้ปญัหาในงานวิศวกรรม 

  Probability theory, random variables, expected 

values, discrete and continuous probability 

distributions, random sampling, statistical 

inference, hypothesis testing, analysis of 

variance (ANOVA), regression and correlation, 

application of statistical methods for engineering 

problem solving 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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problems in engineering works using statistical 

technique and adaption 

  264324 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม            3(3-0-6) 

Engineering Economics 

   หลักการและเทคนิคพืน้ฐานส าหรับการวิเคราะห์

โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์มูลค่า

ของเงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การ

วิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน  การวิเคราะห์

จุดคุ้มทุน ค่าเสื่อมราคา การประเมินบนความเสี่ยง

และความไม่แน่นอน การประเมินภาษีเงินได้ 

   Basic principle and techniques for economically 

analysis of engineering project, net present value, 

methods of project comparison, analysis of 

replacement, breakeven point analysis, 

depreciation, risk analysis and uncertainty, 

estimating income tax consequences 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 วิชาเอก                         67        หน่วยกิต  วชิาเอก                         73        หน่วยกิต เพิ่ม

จ านวน

หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ                 55        หน่วยกิต  วิชาเอกบังคับ                 61        หน่วยกิต เพิ่ม

จ านวน

หน่วยกิต 

227424 จริยธรรมและกฏหมายส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์        

1(1-0-2)  

Law and Ethic for Software Engineering 

     จรรยาบรรณและการปฎิบัติงานวิชาชีพส าหรับ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักเกณฑ์ ความประพฤติ 

ความมั่ นคงของคอมพิว เตอร์  ภาวะส่วนตั ว 

ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญญ า  ลิ ข สิ ท ธิ์  สิ ท ธิ บั ต ร 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่า

ดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

     Ethics and professional practices for software 

engineering, rules of conduct, computer security, 

privacy, intellectual property, copyright, patent, 

computer crime, computer-related crime act 

100007 กฎหมายและจรยิธรรมทางคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2) 

Computer Laws and Ethics 

       ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่าย

สังคมออนไลน์  กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในไทยและสากล 

  Regulations, rules, ethics, online social network 

etiquette, intellectual property law,law of 

information and communication technology in 

Thailand and international 

ปรับรหัส

รายวิชา 

และ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  146113 การอา่นอย่างมีกลยุทธแ์ละการอา่นสะท้อนคิด    

                                                   3(3-0-6) 

Strategic and Reflective Reading 

 ทักษะการอา่นเพื่อความเขา้ใจงานเขยีน

ภาษาอังกฤษประเภทตา่งๆ ทั้งในระดบัยอ่หน้าและ

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

เรื่องที่ยาวกว่า โดยเน้นการใชก้ลวิธีการอา่นต่างๆ 

เช่น การเดาความหมายของค าศัพท์ การหา

ใจความส าคญั การสรุปความ และการตีความ 

รวมถึงการพัฒนาความเร็วในการอา่น 

 Skills in reading different types of 

texts in English to develop reading 

comprehension ability in both paragraph level 

and longer passages by employing different 

types of reading strategies such as guessing 

word meaning, identifying main idea, making a 

summary and making an interpretation with the 

addition of developing reading rate 

  146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน        3(2-2-5) 

Listening and Speaking in Daily Life 

         ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การ

ทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ 

การปฏิเสธ การซือ้ของ การต่อรองราคา การเชิญ 

การตอบรับและการปฏเิสธค าเชิญ การอวยพร 

การถามและบอกเสน้ทาง การขอความช่วยเหลือ 

การเสนอความช่วยเหลือ การบอกขัน้ตอน 

         English listening and speaking skills for 

communication in daily life, sentence patterns, 

greetings, introducing, saying goodbye, 

accepting, refusing, purchasing, bargaining, 

invitation, accepting and rejecting invitation, 

blessing, asking and giving direction, making 

request, offering help, giving instruction 

  

 

225130 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์         3(2-2-5)  

Computer Architecture 

    ประวัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รูปแบบการแทน

ข้อมูล พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ รูปแบบ

ค าสั่ง วิธีการอ้างถึงข้อมูลในหน่วยความจ า ระบบ

หน่วยความจ า ระบบไอโอ ระบบคอมพิวเตอร์

สมัยใหม่ 

    History of computer, data representation, 

Boolean algebra and digital logic, instruction 

format, addressing modes, memory systems, I/O 

system, modern computer system 

  

ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

227111 วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์บือ้งต้น         3(3-0-6)  

Introduction to Software Engineering 

   พื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการ

ซอฟต์แวร์ แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ 

ความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ 

การท าให้เกิดซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ 

การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ การจัดการซอฟต์แวร์ 

การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ คุณภาพของ

ซอฟต์แวร ์

   Fundamentals of software engineering, 

software processes, software process models, 

software requirements, software design, software 

construction, software testing, software 

maintenance, software management, software 

configuration management, software quality 

227171 วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์บือ้งต้น         3(3-0-6)  

Introduction to Software Engineering 

   พื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบจ าลอง

กระบวนการซอฟต์แวร์ คุณภาพของซอฟต์แวร์ 

การจัดการซอฟต์แวร์ ความต้องการซอฟต์แวร์ 

การออกแบบซอฟต์แวร์ การท าให้เกิดซอฟต์แวร์  

การทดสอบซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ 

   Fundamentals of software engineering, 

software process models, software quality, 

software management, software requirements, 

software design, software construction, software 

testing, software maintenance, software 

configuration management 

ปรับ 

รหัสวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวชืา 

227212 กระบวนการซอฟต์แวร ์        3(3-0-6)  

Software Processes 

นิยามกระบวนการ แบบจ าลองกระบวนการ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาและปรับเปลี่ยน

กระบวนการ การประเมินคุณภาพกระบวนการ 

มาตรฐานกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Process definition, software engineering process 

models, process implementation and changes, 

process quality assessment, software engineering 

process standards 

227372 กระบวนการซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 

Software Processes  

    นิยามกระบวนการ กระบวนการซอฟต์แวร์ 

แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ การด าเนินการ

กระบวนการซอฟต์แวร์ การประเมินคุณภาพ

กระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการ

ซอฟต์แวร์  มาตรฐานกระบวนการทางวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์

    Process definition, software process, software 

process models, software process operation, 

process quality assessment, software process 

improvement, software engineering process 

standards 

ปรับรหัส

วิชา 

และ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

  227101 พืน้ฐานการแก้ปญัหาและการเขียนโปรแกรม 1  

                                                   3(2-2-5) 

Fundamental of Problem Solving and 

Programming I 

   หลักการพื้นฐานของการแก้ปัญหาและการเขียน

โปรแกรม คณิตศาสตร์ส าหรับการเขียนโปรแกรม 

ขั้นตอนวิธีและการออกแบบ ผังงาน รหัสเทียม 

ภาษาโปรแกรม การแปลภาษา ตัวแปร ชนิดข้อมูล 

ตัวด าเนินการ ล าดับการด าเนินการ การรับและ

แสดงผล โครงสรา้งควบคุมแบบล าดับ เงื่อนไขและ

โครงสร้างแบบเงื่อนไข โครงสร้างแบบวนซ้ า  

โครงสรา้งข้อมูลพืน้ฐาน 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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   Fundamental concepts of problem solving and 

programming, mathematics for programming, 

algorithm and designs, flowcharts, pseudocode, 

programming language, language translation, 

variables, data types, operators, precedence of 

operators, input and output, control structure, 

condition and conditional structure, repetition 

control structure, basic data structures 

  227102 พืน้ฐานการแก้ปญัหาและการเขียนโปรแกรม 2                                                             

                                                   3(2-2-5) 

Fundamental of Problem Solving and 

Programming II 

   การทบทวนการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ค าสั่ง

ควบคุมแบบล าดับ ค าสั่งควบคุมแบบทางเลือก 

ค าสั่งควบคุมแบบท าซ้ า ตัวแปรแถวล าดับ ฟังก์ชัน 

ฟังก์ชันเวียนเกิด มอดูลและไลบรารี การด าเนินการ

กับไฟล์ คลาสและโครงสร้างข้อมูล สแตก คิว 

ต้นไม้ กราฟ 

   Basic programming reviews, sequence control 

statement, selection control statement, repetition 

control statement, arrays, function, recursive 

function, modules and library, file operation, class 

and data structures, stack, queues, trees, graph 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

227231 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ        3(2-2-5)  

Principles of Object-Oriented Programming 

   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการพัฒนา

ซอฟต์แว ร์  ความแตกต่างระหว่างการเขียน

โปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ แนวคิด

เกี่ยวกับวัตถุ คลาส อินสแตนท์ ความสัมพันธ์

ระหว่างคลาส การสร้างและการท าลาย การสืบ

ทอดและการพ้องรูป การเขียนโปรแกรมเชิง

เหตุการณ์   ส่วนต่อประสานกราฟิกเชิงวัตถุ การ

ทดสอบฟังก์ชันเชิงวัตถุ 

   Object- oriented programming and software 

development, the difference between structural 

and object- oriented programming, object 

thinking, classes, instances, relationship between 

classes, construction and destruction, inheritance 

and polymorphism, event- driven programming, 

227203 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

Principles of Object-Oriented Programming 

   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการและแนวคิดการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและแพคเกจ ความสัมพันธ์

ระหว่างคลาส การสร้างและการท าลาย การซ่อน

ข้อมูล การห่อหุ้มข้อมูล การสืบทอดและการพ้อง

รูป คลาสนิยามและคลาสอินเตอร์เฟส การดักจับ

ข้อผิดพลาด การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์   

ส่วนต่อประสานกราฟิกเชิงวัตถุ เทรด การเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุในการอา่นเขียนไฟล์ การทดสอบ

เชิงวัตถุ 

   Object- oriented programming and software 

development, evolution and concept of object-

oriented programming, classes and packages, 

relationship between classes, construction and 

destruction, data hiding, encapsulation, 

ปรับรหัส

รายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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graphic user interface of object- oriented, object 

functional testing 

inheritance and polymorphism, abstract class and 

interface class, exception, event- driven 

programming, graphic user interface of object-

oriented thread, reading and writing files in 

object- oriented programming, object- oriented 

testing 

227221 วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์ชิงวัตถ ุ        3(2-2-5)  

Object-Oriented Software Engineering 

   ก ร ะ บ วนก า รพัฒน าซ อฟต์ แ ว ร์ เ ชิ ง วั ต ถุ 

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การค้นหา

ความต้องการ แนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิง

วัตถุ ยูเอ็มแอล แผนภาพยูสเคส แผนภาพคลาส 

แผนภาพกิจกรรม แผนภาพล าดับ แผนภาพสถานะ 

แผนภาพการปฏิสัมพันธ์ กรอบงาน แบบรูปการ

ออกแบบ การแปลงฐานข้อมูลสัมพันธ์เชิงวัตถุ 

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบ

ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 

หัวข้อทางเทคโนโลยีเชิงวัตถุที่ก าลังอยู่ในความ

สนใจ 

   Object- oriented software development 

processes, object- oriented analysis and design, 

requirements discovery, abstract thinking, object 

thinking, UML, use case diagram, class diagram, 

activity diagram, sequence diagram, state 

diagram, collaboration diagram, frameworks, 

design patterns, object relational database 

mapping, principles of object- oriented 

programming, object- oriented software testing, 

application of object-oriented technology, current 

topics in object-oriented technology 

227251 วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์ชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

Object-Oriented Software Engineering  

   ก ร ะ บ วนการพัฒน าซอฟต์ แ ว ร์ เ ชิ ง วั ต ถุ   

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การค้นหา

ความต้องการ แนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิง

วัตถุ ยูเอ็มแอล แผนภาพยูสเคส แผนภาพคลาส 

แผนภาพกิจกรรม แผนภาพล าดับ แผนภาพสถานะ 

แผนภาพการปฏิสัมพันธ์ กรอบงาน แบบรูปการ

ออกแบบ การแปลงฐานข้อมูลสัมพันธ์เชิงวัตถุ 

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบ

ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 

หัวข้อทางเทคโนโลยีเชิงวัตถุที่ก าลังอยู่ในความ

สนใจ 

   Object- oriented software development 

processes, object- oriented analysis and design, 

requirements discovery, abstract thinking, object 

thinking, UML, use case diagram, class diagram, 

activity diagram, sequence diagram, state 

diagram, collaboration diagram, frameworks, 

design patterns, object relational database 

mapping, principles of object- oriented 

programming, object- oriented software testing, 

application of object-oriented technology, current 

topics in object-oriented technology 

ปรับรหัส

รายวิชา 

227313 ความต้องการซอฟต์แวร ์         3(3-0-6)  

Software Requirements 

   วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร ์กระบวนการ

ความต้องการ คุณลักษณะของความต้องการ 

ความต้องการเชิงหน้าที่ ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ 

การรวบรวมความต้องการและเทคนคิ การก าหนด

ความต้องการ การเจรจาตกลงความต้องการ 

ข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร ์   การจัดการ

ความต้องการ การจัดการความต้องการที่

เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบความต้องการ 

227341 ความต้องการซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 

Software Requirements  

   วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ กระบวนการ

ความต้องการ คุณลักษณะของความ ต้องการ 

ความต้องการเชิงหน้าที่ ความต้องการที่ไม่ใช่หนา้ที่ 

การรวบรวมความต้องการและเทคนิค การก าหนด

ความต้องการ การเจรจาตกลงความต้องการ 

ข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร ์ 

ปรับรหัส

รายวิชา 
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   Software requirements engineering, 

requirements process, requirements 

characteristics, functional requirements, non-

functional requirements, requirements elicitation 

and techniques, requirements specifications, 

requirements negotiation, software requirements 

specifications, requirements management, 

changes requirements management, 

requirements validation 

การจัดการความต้องการ การจัดการความ

ต้องการที่ เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบความ

ต้องการ  

   Software requirements engineering, 

requirements process, requirements 

characteristics, functional requirements, non-

functional requirements, requirements elicitation 

and techniques, requirements specifications, 

requirements negotiation, software requirements 

specifications, requirements management, 

changes requirements management, 

requirements validation 

227315 สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์                 

                                                   3(2-2-5)  

Software Architecture and Design 

   หลักการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีที่

ใช้ในการก าหนดสถาปัตยกรรมโดย ใช้แนวคิดการ

วิเคราะห์เค้าโครงเรื่อง รูปแบบสถาปัตยกรรม การ

วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักการของการออกแบบซอฟต์แวร์ ยูเอ็มแอ

ลเบื้องต้น แบบรูปการออกแบบซอฟต์แวร์ แบบ

รูปการสร้าง แบบรูปโครงสร้าง แบบรูปเชิง

พฤติกรรม   

   Principles of software architecture, methods in 

software architectures using scenario- based 

analysis, architectural styles, software 

architectural analysis and design, principles of 

software design, introduction of UML, software 

design patterns, creational patterns, structural 

patterns, behavioral patterns 

  

ปิดรายวิชา 

227316 การสรา้งและวิวฒันาการซอฟตแ์วร์         

                                                   3(2-2-5) 

Software Construction and Evolution 

   วิธีการและสัญกรณ์รายละเอียดการออกแบบ 

เคร่ืองมือการพัฒนา มาตรฐานและรูปแบบการ

เขียนรหัสค าสั่ง การทบทวนในระดับเดียวกัน การ

ท า เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์   

การท าความเข้าใจโปรแกรม การบ ารุงรักษา

ซอฟต์แวร์ กระบวนการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

วิศวกรรมย้อนกลับ การเปลี่ยนองค์ประกอบ การ

  

ปิดรายวิชา 
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ปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์ผลกระทบซอฟต์แวร์  

การจัดการข้อยกเว้น การทนทานต่อความผิดพร่อง 

การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร ์มาตรวัดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร ์

   Detailed design methods and notations, 

implementation tools, coding standards and 

styles, peer reviews, software documentation, 

program comprehension, software maintenance, 

software maintenance processes, reverse 

engineering, refactoring, software changes and 

impact analysis, exception handling, fault 

tolerance, software configuration management, 

software product metrics 

  227331 สถาปัตยกรรมและการสรา้งซอฟตแ์วร์  

                                                  3 (2-2-5) 

Software Architecture and Construction 

   องค์ประกอบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาตรฐาน

และรูปแบบการเขียนรหัสค าสั่ง  การทบทวน

ซอฟต์แวร์ หลักการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์   

การวิเคราะห์โครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แว ร์   

แบบรูปการออกแบบ สถาปัตยกรรมสามชั้น กรอบ

งานสถาปัตยกรรมองค์กร  

Software implementation environment, coding 

standards and styles, software review, principle 

of  software architecture and analysis, design 

patterns, three- tier architecture, enterprise 

architecture framework 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

227417 การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร ์  3(2-2-5) 

Software Verification and Validation 

  พื้นฐานการทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ 

การวิเคราะห์และตามรอยความต้องการ การตรวจ

ตราการออกแบบและชุดค าสั่ง การทดสอบแบบ

กล่องด า การทดสอบแบบกล่องขาว    การทดสอบ

เชิงสถิต ิการทดสอบข้อบกพร่อง การวิเคราะห์และ

ออกรายงานปัญหา 

   Fundamental of verification and validation, 

requirements analysis and traceability, design and 

code inspections, black box testing, white box 

227361 การทดสอบซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 

Software Testing 

   พื้นฐานการทวนสอบและตรวจสอบซอฟตแวร์ 

การวิเคราะห์และตามรอยความต้องการ การตรวจ

ตราการออกแบบและชุดค าสั่ง การทดสอบแบบ

กล่องด า การทดสอบแบบกล่องขาว  เทคนิคการ

ท ด ส อ บ อั ต โ น มั ติ  ก า ร ท ด ส อ บ เ ชิ ง ส ถิ ติ   

การทดสอบข้อบกพร่อง การวิเคราะห์และออก

รายงานปัญหา  

   Fundamental of verification and validation, 

requirements analysis and traceability, design and 

code inspections,black box testing, white box 

ปรับรหัส

รายวิชา, 

ปรับชื่อ

รายวิชา 

และ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

testing, statistical testing, defect testing, problem 

analysis and reporting 

testing, automated testing technique, statistical 

testing, defect testing, problem analysis and 

reporting 

227314 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร ์         3(3-0-6)  

Software Quality and Measurement 

   ภาพรวมของคุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ 

แบบจ าลองคุณภาพซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีและ

มาตรฐานคุณภาพ ทฤษฏีการวัด กรอบงาน

เ ป้ า ห ม า ย ส า ห รั บ ก า ร วั ด ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์   

การสืบค้นเชิงประจักษ์ การวัดผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการซอฟต์แว ร์  แอดทริบิวต์ภายใน

ผลิตภัณฑ์ แอดทริบิวต์ภายนอกผลิตภัณฑ์ การ

จัดการการวัดและคุณภาพ  

   Overview of software quality and 

measurement, software quality models, quality 

standards and methodologies, measurement 

theory, goal- based frameworks for software 

measurement, empirical investigation, software 

product and process measurements, internal 

product attributes, external product attributes, 

measurement and quality management 

227481 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 

Software Quality and Measurement 

   ภาพรวมของคุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ 

แบบจ าลองคุณภาพซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีและ

มาตรฐานคุณภาพ ทฤษฏีการวัด กรอบงาน

เ ป้ า ห ม า ย ส า ห รั บ ก า ร วั ด ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์   

การสืบค้นเชิงประจักษ์ การวัดผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการซอฟต์แว ร์  แอดทริบิวต์ภายใน

ผลิตภัณฑ์ แอดทริบิวต์ภายนอกผลิตภัณฑ์ การ

จัดการการวัดและคุณภาพ 

   Overview of software quality and 

measurement, software quality models, quality 

standards and methodologies, measurement 

theory, goal- based frameworks for software 

measurement, empirical investigation, software 

product and process measurements, internal 

product attributes, external product attributes, 

measurement and quality management 

ปรับรหัส

รายวิชา 

227322 การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์         3(3-0-6)  

Software Project Management 

   แนวคิดเ ร่ืองคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แว ร์  

กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ แนวคิดการจัดการ

โครงการซอฟต์แว ร์  การวางแผนโครงการ 

การศึกษาความเป็นไปได้ การประมาณความเสี่ยง

โครงการและการจัดการ การประมาณงบประมาณ

และเวลา เคร่ืองมือและเทคนิคที่ใช้ประมาณการณ์ 

คณะท างานโครงการ การควบคุมโครงการ การ

จัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ การประยุกต์การสอบ

ทานกระบวนการ มาตรวัดและวิธีการส าหรับการ

ประเมินโครงการ 

   Concepts of software quality, software product 

processes, software project management 

concepts, project planning, feasibility studies, 

project risks estimation and management, cost 

and schedule estimation, estimation tools and 

techniques, project staffs, project control, 

software configuration management, application 

227373 การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์ 3(3-0-6) 

Software Project Management 

   แนวคิดเรื่องคุณภาพซอฟตแ์วร์ 

กระบวนการพัฒนาซอฟตแ์วร์ แนวคดิการจัดการ

โครงการซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการ 

การศึกษาความเป็นไปได้ การประมาณความเสี่ยง

โครงการและการจัดการ การประมาณงบประมาณ

และเวลา เคร่ืองมือและเทคนิคที่ใชป้ระมาณการณ์ 

การวางแผนกิจกรรม การจัดสรรทรัพยากร 

คณะท างานโครงการ การเฝ้าสังเกตและควบคุม

โครงการ การจัดการการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ 

การปิดโครงการ มาตรวัดและวิธกีารส าหรับการ

ประเมินโครงการ 

   Concepts of software quality, software 

development processes, concepts of software 

project management, project planning, feasibility 

studies, project risks estimation and management, 

cost and schedule estimation, estimation tools and 

techniques, activity planning, resource allocation, 

ปรับรหัส

รายวิชา

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิขา 
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ปรับปรุง 

of process validation, metrics and methods for 

project evaluation 

project staffs, project mornitoring and control, 

software change management, project closing, 

metrics and methods for project evaluation 

  227204 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ    

                                                   3(2-2-5) 

Computer Organization and Operating Systems 

   แนวคิดพื้นฐานขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 

พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ  รูปแบบการแทน

ข้อมูล  รูปแบบค าสั่ ง  ระบบหน่ วยความจ า   

ก า ร จั ด ก า ร ไ อ โ อ  แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ข อ ง

ระบบปฏิบัติการ การจัดตารางและการประสาน

จังหวะกระบวนการ การติดตาย การจัดการ

หน่วยความจ าหลักและหน่วยความจ าเสมือน  

การจัดการอุปกรณ์  การจัดการแฟ้มข้อมูล 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

   Basic concepts of computer organization, 

boolean algebra and digital logic, data 

representation, instruction format, memory 

organization, I/O organization, basic concepts of 

operating system, process scheduling and 

synchronization, deadlock, main memory and 

virtual memory management, device 

management, file management, system 

performance evaluation 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

227391 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1        1(0-3-2)  

Software Engineering Project I 

   การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล 

ความเป็นไปได้ของการท าโครงงาน ความรู้ที่จ าเป็น

ส าหรับการจัดท าโครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือ

โครงงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ หัวข้อโครงงาน 

ตารางเวลาการด าเนินงาน ก าหนดขอบเขต 

วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดท าต้นแบบ จัดท า

เอกสารแผนการด าเนินโครงงาน และการน าเสนอ

หัวข้อโครงงาน 

   Project preparation, data collection, probability 

of project execution, essential knowledge for 

project execution, study of previous research or 

other related projects, operation scheduling, 

project boundary, system analysis and design, 

227321 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 1(0-3-2) 

Software Engineering Project I  

   การเตรียมหัวข้อโครงงาน การเก็บรวบรวม

ข้อมูล ความเป็นไปได้ของการท าโครงงาน ความรู้

ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงงาน การศึกษา

งานวิจัยหรือโครงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

โครงงาน ตารางเวลาการด าเนินงาน การก าหนด

ขอบเขตโครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ต้นแบบซอฟต์แว ร์  เอกสารแผนการด า เนิน

โครงงาน การน าเสนอหัวข้อโครงงาน 

   Project preparation, data collection, probability 

of project execution, essential knowledge for 

project execution, study of previous researchs or 

other related projects, operation scheduling, 

project boundary definition, system analysis and 

ปรับรหัส

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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prototyping, documentation and project topic 

presentation 

design, software prototyping, project execution 

plan, project topic presentation 

  227474 วิวัฒนาการและการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์  

                                                   3(3-0-6) 

Software Evolution and Maintenance 

   ก ารบ า รุ ง รักษาซอฟต์แว ร์  ก ระบวนการ

บ า รุ ง รักษาซอฟต์แว ร์  ก ารท าความ เข้ า ใจ

ซอฟต์แวร์ การท าเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ 

วิ วัฒนาการซอฟต์แวร์  การปรับเปลี่ ยนและ

วิเคราะห์ผลกระทบซอฟต์แวร์ วิศวกรรมย้อนกลับ 

การเปลี่ยนองค์ประกอบ การจัดการข้อยกเว้น การ

ทนทานต่อความเสียหาย การจัดการโครงแบบ

ซอฟต์แวร ์มาตรวัดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 

   Software maintenance, software maintenance 

processes, software comprehension, software 

documentation, software evolution, software 

changes and impact analysis, reverse 

engineering, refactoring, exception handling, fault 

tolerance, software configuration management, 

software product metrics 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

227492 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 2       2(0-6-3)  

Software Engineering Project II 

   การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน 

ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามความ

ต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบ

ระบบย่อย การทดสอบระบบ   การตรวจสอบ

ค ว า ม ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล แ ล ะ ก า ร ท ว น ส อ บ  

แก้จุดบกพร่อง วิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล จัดท า

เอกสารระบบ น าเสนอผลการด าเนินโครงงาน 

   Experiment or develop project follows to the 

hypothesis, reconsider to system analysis and 

design as requirement change, project 

development, unit test, system test, validation 

and verification, debug, result analyze and 

conclusion, documentation and project 

presentation 

227422 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 2(0-6-3) 

 Software Engineering Project II  

   การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน 

การทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม

ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาระบบ 

การทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การ

ตรวจสอบและทวนสอบความสมเหตุสมผลของ

ระบบ การแก้ไขข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ผลลัพธ์

และสรุปผล การจัดท าเอกสารโครงงาน การ

น าเสนอผลการด าเนินโครงงาน 

   Project experiment or development follows to 

the hypothesis, consideration to system analysis 

and design as requirement changes, project 

development, unit testing, system testing, system 

validation and verification, debuging, result 

analysis and conclusion, project documentation, 

project presentation 

ปรับรหัส

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

235012 โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี        3(2-2-5) 

Data Structures and Algorithms 

227205 แนวคิดของอัลกอริทึม 3(2-2-5) 

Concepts of Algorithms 

ปรับรหัส

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

   โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ รายการ

แบบเชื่อมโยง สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ     การ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของ

ขั้นตอนวิธี การเรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล  

การจัดเก็บข้อมูลแบบฮีพ แฮชชิ่ง การเวียนเกิด  

การประยุกต์ใช้โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

   Basic data structures, array, linked- listed, 

stack, queues, trees, graph, analysis of algorithm 

efficiency and complexity, sorting and searching, 

heap storage, hashing, recursion, application of 

data structures and algorithms 

   ความส าคัญของอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของ

ขั้ นตอนวิ ธี  สัญลั กษณ์แสดงขีดจ ากัด  การ

เรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล อัลกอริทึมแบบ

แบ่งแยกและเอาชนะ อัลกอริทึมเชิงละโมบ การ

โปรแกรมแบบพลวัต ฮีพ แฮชชิ่ง การประยุกต์ใช้

โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

   The importance of efficient algorithms, analysis 

of algorithm efficiency and complexity, asymptotic 

notation, sorting and searching, divide and 

conquer algorithms, greedy algorithms, dynamic 

programming, heap, hashing, application of data 

structures and algorithms 

235031 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

Database System 

   แนวคิดเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูลและระบบ

จัดการฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล

เชิงสัมพันธ์ การท าให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน ภาษา

สอบถาม การประมวลผลรายการ ฐานข้อมูลแบบ

กระจาย การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การ

บูรณภาพและความมั่นคงของข้อมูล การควบคุม

ภาวะพร้อมกัน ความมั่ นคงและการป้องกัน

ฐานข้อมูล การส ารองข้อมูลและการคืนสภาพ การ

ล็อค เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล 

ข้อมูลเชิงพื้นที่  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ฐานข้อมูล 

   Basic concept of database system and 

database management system, data modeling, 

relational database, relational database analysis 

and design, normalization, query language, 

transaction processing, distributed database, 

physical database design, data integrity and 

security, concurrency control, database security 

and protection, backup and recovery, locking, 

new technology of database system, spatial data, 

application of database development 

227206 พืน้ฐานของระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 

Fundamental of Database System 

         พื้นฐานระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการ

ฐานข้อมูล การจ าลองแบบเชิงแนวคิด การจ าลอง

แบบเชิงตรรกะ การจ าลองแบบเชิงกายภาพ 

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบแบบจ าลอง

ข้อมูล การท าเค้าร่างให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน การ

จัดเก็บข้อมูลและและการสอบถามข้อมูล การ

จัดการรายการ การอนุญาตและความปลอดภัย

ของฐานข้อมูล หัวข้อประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล  

            Fundamental of Database System and 

database management, conceptual modeling, 

logical modeling, physical modeling, relational 

database, data model design, schema 

normalization, data storage and querying, 

transaction management, database authorization 

and security, advanced topics of database 

system, application of database development 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์              

                                                   3(2-2-5)  

Human-Computer Interaction 

  

ปิดรายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

   หลักการของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิ ว เตอ ร์   ก ารออกแบบที่ มี มนุษ ย์ เป็ น

ศูนย์กลาง  การสร้างต้นแบบ  การพัฒนาส่วนต่อ

ประสานกับผูใ้ชแ้บบกราฟิก การออกแบบระบบเชงิ

โตต้อบ 

   Principles of human- computer interfaces, user 

centered design, prototyping,  graphical user 

interfaces development, interactive systems 

design 

  227252 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน 

                                                   3(2-2-5) 

User Interface Design and Implementation 

   หลั ก ก า รปฏิ สั มพั น ธ์ ร ะห ว่ า ง มนุ ษ ย์ แ ล ะ

คอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบส่วนต่อ

ประสานที่ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง คุณสมบัติการใช้งาน 

การออกแบบรูปแบบที่มนุษย์ใช้ในการรับรู้ข้อมูล 

การใช้สี แบบร่างระบบ เอชทีเอ็มแอล สไตล์ชีท 

การพัฒนาระบบเชิงโตต้อบ การประเมินการใชง้าน  

   Principles of human- computer interaction, 

user- centred interface design process, usability 

characteristics, design modalities, coloring, 

wireframe, HTML, cascade style sheet, 

interactive system implementation, usability 

measurement 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

235011 ตรรกะพืน้ฐานและการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 

Basic Logic and Problem Solving 

   กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การใช้

เหตุผลและการแก้ปัญหาด้วยตรรกศาสตร์ การ

วิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุมแบบ

ล าดับ โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก โครงสร้าง

ควบคุมแบบท าซ้ า หลักการเขียนโปรแกรม รหัส

เทียม ผังมโนภาพ 

   Computer process, reasoning and solving 

problems using logic, problem analysis, flowchart, 

sequence control structure, selection control 

structure, repetition control structure, principle of 

programming, pseudo code, mind map 

  

ปิดรายวิชา 

235014 ระบบปฏิบัติการ     3(2-2-5) 

Operating System 

  
ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

   แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การจัดการ

กระบวนการ การประสานจังหวะกระบวนการ การ

จัดตารางและการส่งต่อกระบวนการ การขัดจังหวะ 

การติดตาย การจัดการหน่วยความจ าหลักและ

หน่ วยความจ า เสมือน  การจัดการอุปกรณ์   

การจัดการแฟ้มข้อมูล ความมั่นคงและการปกป้อง

ระบบ การประเมินประสิทธิภาพและเทคโนโลยใีหม่

ของระบบปฏิบัติการ 

   Basic concepts of operating system, process 

management, process synchronization, process 

scheduling and dispatch, interrupt, deadlock, 

main memory and virtual memory management, 

device management, file management, system 

security and protection, system performance 

evaluation and new technology of operating 

system 

235021 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรา้ง          3(2-2-5) 

Structure Programming 

   โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัว

กระท าการและนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ชั่น การรับและ

แสดงผลข้อมูล ค าสั่งควบคุมแบบล าดับ ค าสั่ง

ควบคุมแบบทางเลือก ค าสั่งควบคุมแบบท าซ้ า 

แถวล าดับ ฟังก์ชัน ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง ตัวชี้

ต าแหน่ง การด าเนินการกับไฟล์  

   Program structure, type of variables, operators 

and expression, library function, input and output, 

sequence control statement, selection control 

statement, repetition control statement,  array, 

function, structure data type, pointer, file 

operation   

  

ปิดรายวิชา 

  225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3 (2-2-5) 

Computer Networks and Internets 

    เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของ

เครือข่าย แบบจ าลองเครือข่าย ชนิดข้อมูลและ

สัญญาณ สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารและการ

มัลติ เพล็กซ์  อุปกรณ์เครือข่าย การตรวจจับ

ข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูล และ

การควบคุมข้อผิดพลาด  โปรโตคอลเครือข่าย  ไอ

พีแอดเดรส เครือข่ายย่อย การจัดเส้นทางแบบคงที่

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

และแบบพลวัต เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความมั่นคง

ของเครือข่าย เทคนิคการเข้ารหัส 

   Computer network technology, type of 

network, network model, type of data and 

signal, transmission media and multiplex, 

network hardware, errors, error Detection and 

error Control, data flow control, network protocol, 

IP address, subnet, static and dynamic routing, 

Internet, network security, cryptography 

 วิชาเอกเลือก                     6        หน่วยกิต  วิชาเอกเลือก                   6        หน่วยกิต 
คงเดมิ 

 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร ์   9     หน่วยกิต   ปิดกลุ่ม

วิชา 

227321 หัวข้อปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์                                      

3(2-2-5) 

           Current Topics in Software Engineering  

   ประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ทฤษฎี แนวคิด สืบค้น การน าเสนอ 

   Interesting or current topic in software 

engineering, theory, concept, searching, 

presentation, discussing, and ansering question  

  

ปิดรายวิชา 

227351 หัวข้อปัจจุบันทางด้านความมั่นคงทางซอฟต์แวร์                                      

3(2-2-5) 

Current Topics in Software Security 

   ประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านความมั่นคงทาง

ซอฟต์แวร ์ทฤษฎี แนวคิด สืบค้น การน าเสนอ 

    Interesting or current topic in software security, 

theory, concept, searching, presentation, 

discussing, and ansering question 

  

ปิดรายวิชา 

227352 การพัฒนาซอฟต์แวรเ์ชิงองค์ประกอบ   

                                                   3(2-2-5) 

Component-based Software Development 

         แ น ว คิ ด ก า ร พั ฒ น า ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ เ ชิ ง

องค์ประกอบ วัฎจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง

องค์ประกอบ การวิเคราะห์ความต้องการเชิง

องค์ประกอบ การเลือกสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

เ ชิ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  ก า ร ร ะ บุ แ ล ะ ป รั บ แ ต่ ง

องค์ประกอบ การบูรณาการระบบเชิงองค์ประกอบ 

การทดสอบซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบ การ

บ ารุงรักษาซอฟต์แวรเ์ชิงองค์ประกอบ  

  

ปิดรายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

        Software component- based development 

concepts, life cycle of component-based software 

systems, component requirements analysis, 

component software architecture selection, 

component identification and customization, 

component system integration, component 

software testing, component software 

maintenance 

 กลุ่มวิชาทางการพัฒนาซอฟต์แวร ์ 6      หน่วยกิต   ปิดกลุ่ม

วิชา 

227332 หัวข้อปัจจุบันทางด้านการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์                      3(2-2-5) 

Current Topics in Computer Programmimg 

Development 

              ประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านความมั่นคง

ทางซอฟต์แวร ์ทฤษฎี แนวคิด สืบค้น การน าเสนอ 

              Interesting or current topic in computer 

programming development, theory, concept, 

searching, presentation, discussing, and ansering 

question 

  

ปิดรายวิชา 

235022 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์

เคลื่อนที่                             3(2-2-5) 

Mobile Application Development 

   สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ระบบปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์

อุปกรณ์เคลื่อนที่ วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์   

การออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้      

แบบกราฟิก การส่งผ่านข้อมูล การเก็บข้อมูล  

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

   Mobile architecture, operating system, basics of 

a mobile application, application lifecycle, design 

and developing graphic users interface, data 

passing, data storing, internal device interfacing, 

mobile applications development 

  

ปิดรายวิชา 

 กลุ่มเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์    12 หน่วยกิต   ปิดกลุ่ม

วิชา 

222220 เว็บเทคโนโลยี                     3(2-2-5) 

Web Technology 

  ปิดรายวิชา 



108 

  

 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

       เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมของ

เ วิ ลด์ ไ วด์ เ ว็ บ  ทฤษฎี การออกแบบเว็บ เพจ 

มาตรฐานเว็บ การสร้างเว็บเพจแบบพลวัต เว็บ

เซอร์วสิ เทคโนโลยเีว็บเชิงความหมาย 

       Internet technology, architecture of the 

world wide web, web page design theory, web 

standard, dynamic web page building, web 

services, semantic web technology 

224131 เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ         3(2-2-5) 

Geoinformatics Technology 

           ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้

ระยะไกล การเก็บพิกัดต าแหน่งบนพื้นผิวโลก       

โฟโตแกรมเมตรี และหลักการส ารวจเบือ้งต้น 

          Geographic information system, remote 

sensing, global positioning systems, 

photogrammetry and principle of surveying 

  ปิดรายวิชา 

227341 หัวข้อปัจจุบันทางด้านวีธีการจัดการข้อมูล   

                                                   3(2-2-5) 

Current Topics in Data Management 

Methodologies 

           ประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านวิธีการจัดการ

ข้อมูล ทฤษฎี แนวคิด สืบค้น การน าเสนอ 

           Interesting or current topic in data 

management methodologies, theory, concept, 

searching, presentation, discussing, and ansering 

question 

  ปิดรายวิชา 

235015 ปัญญาประดิษฐ์                   3(2-2-5) 

Artificial Intelligence 

      หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ 

ปริภูมิสถานะและการค้นหา ขั้นตอนวิธีการค้นหา

การแทนความรู้โดยใช้ตรรกะเพรดิเคต วิศวกรรม

ความ รู้  โปรล็อก เบื้ อ งต้น  การประมวลผล

ภาษาธรรมชาติเบื้องต้น การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 

โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม 

หุ่นยนต์ 

       Principle and history of artificial intelligence, 

state space and search, search algorithm, 

knowledge representation by using predicate 

logic, knowledge engineering, introduction to 

prolog, introduction to natural language 

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

processing, machine learning, artificial neural 

network, genetic algorithm, robot 

   รายวิชาเอกเลือก      
 

  225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์

เคลื่อนที่                                      3(2-2-5) 

Mobile Application Development 

   ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ เ ค ลื่ อ น ที่  

ระบบปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์ 

อุปกรณ์เคลื่อนที่  วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์   

การออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบ

กราฟิ ก  การส่ ง ผ่ านข้ อมู ล  การ เก็ บข้ อมู ล  

การเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

   Mobile architecture, operating system, basics of 

a mobile application, application lifecycle, design 

and developing graphic users interface, data 

passing, data storing, internal device interfacing, 

mobile applications development  

 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  225351 ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

                                                   3(2-2-5) 

Computer and Network Security  

   ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

การเข้ารหัสลับเบื้องต้น กุญแจส่วนตัวและกุญแจ

สาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์สิทธิ์และการ

ยืนยันตัวบุคคล ใบรับรองสิทธิ์ การบริหารกุญแจ 

การบุกรุกในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก 

ก า รตรวจจั บก า รบุ ก รุ กและ ระบบป้ อ งกั น 

ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย  

   basic computer security, basic cryptography, 

private key and public key, digital signature, 

authentication and personal identifier, certificate, 

key management, network intrusion, kind of 

attack, intrusion detection and prevention system, 

security software 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  227375 หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์         3(2-

2-5) 

Current Topics in Software Engineering 

   ป ร ะ เ ด็ นหั ว ข้ อปั จ จุ บั น ใ นด้ า น วิ ศ วกรรม

ซอฟต์แวรท์ฤษฎี แนวคิด สืบค้น การน าเสนอ 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

   Current topics in software engineering, theory, 

concept, searching, presentation. 

  227462 การทดสอบซอฟตแ์วร์แบบอัตโนมัต ิ 3(2-2-5) 

Automated Software Testing 

   หลักการทดสอบซอฟต์แว ร์แบบอัตโนมัติ  

เคร่ืองมือและเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ

อัตโนมัติ การท าซ้ าและน ากลับมาใช้ใหม่ วิธีการที่

ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยค า

ส าคัญ การทดสอบภาระการโหลด การทดสอบ

ประสิทธิภาพ การทดสอบล าดับขั้นของโคด การ

ออกแบบการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ ชนิด

ของกรณีทดสอบ แนวโน้มของการทดสอบ

ซอฟต์แวรแ์บบอัตโนมัติ 

   Principle of software test automation, software 

test automation tools and techniques record and 

playback, data driven approach, keyword driven 

approach, load testing, performance testing, code 

level test automation, software test automation 

design, test case types, trends of software test 

automation 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  227476 การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนา

ซอฟต์แวร ์                                     3(3-0-6) 

Software Configuration Management  

   กระบวนการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ (เอสซี

เอ็ม) การวางแผนเอสซีเอ็ม การวัดเอสซีเอ็ม การ

ระบุโครงแบบซอฟต์แวร์ สาเหตุที่ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์  กระบวนการควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ การจัดการโครงแบบ

ซอฟต์แวร์และการควบคุมเวอร์ชัน การตรวจสอบ

โครงแบบซอฟต์แว ร์  การจัดการการปล่อย

ซอฟต์แวรแ์ละการส่งมอบ 

   Software configuration management ( SCM) 

process, SCM planning, SCM measures, software 

configuration identification, causes of software 

change, software change control process, 

software configuration managing and control 

version, software configuration auditing, software 

release management and delivery 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 รายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา    6      หน่วย

กิต 

 รายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศกึษา    6      

หน่วยกิต 

คงเดมิ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

227493 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

Professional Training  

   การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

   Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in software engineering 

in private or government sectors 

 

227424 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

Professional Training  

   การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

   Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in software engineering 

in private or government sectors 

 

 

ปรับรหัส

วิชา 

227494 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

   การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน  

   Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in software engineering 

as an apprentice in private or government sectors 

227425 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

   การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน  

   Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in software engineering 

as an apprentice in private or government 

sectors 

ปรับรหัส

วิชา 

 หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่นอ้ยกว่า      6      หน่วยกิต  หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า      6     หน่วยกิต คงเดมิ 

   รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต         1     หน่วยกิต  

  227423 การเตรยีมพรอ้มฝกึประสบการณ์วชิาชีพวิศวกรรม

ซอต์แวร์ 1(0-2-1)  (ไม่นับหน่วยกิต) 

Preparation for Software Engineering 

Professional Experience 

   รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ

สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษย

สั มพั นธ์ ในสถานประกอบการ  การพัฒนา

บุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียน

รายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึกทักษะ

เฉพาะทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

   Process of professional experience, working 

places, virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in 

workplace, working personality development, 

report writing and presentation techniques, 

specialist skills training in software engineering 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

 รวม(หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต  รวม(หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 128 (1) หน่วยกิต ลดจ านวน

หน่วยกิต 

 

  



113 

  

 
 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

 

 

  

แผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

005172 การจัดการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ - 

235011 ตรรกะพืน้ฐานและการแก้ปัญหา 3(2-2-5) - - - 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) - - - 

   100007 กฎหมายและจรยิธรรมทาง

คอมพิวเตอร์ 

1(1-0-2) 

   227101 พืน้ฐานการแก้ปญัหาและการ

เขียนโปรแกรม 1 

3(2-2-5) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

227111 วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์บือ้งต้น 3(3-0-6) 227171 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 

235021 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรา้ง 3(3(2-2-5) - - - 

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) - - - 

244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) - - - 

   227102 พืน้ฐานการแก้ปญัหาและการ

เขียนโปรแกรม 2    

3(2-2-5) 

   241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(2-2-5) 

   244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) - - - 

227231 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 227203 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

235012 โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี 3(2-2-5) 227205 แนวคิดของอัลกอริทึม 3(2-2-5) 

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) - - - 

241101 หลักเคม ี 4(3-3-8) - - - 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) - - - 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) - - - 

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

   002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

   227204 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบัติการ 

3(2-2-5) 

   241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

*003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

*003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5) - - - 

227212 กระบวนการซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) - - - 

227221 วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์ชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 227251 วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์ชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(2-2-5) - - - 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) - - - 

**00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) - - - 

หมายเหตุ * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 ** ให้นสิิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

   

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

   227252 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อ

ประสาน 

3(2-2-5) 

   227206 พืน้ฐานของระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) - - - 

227313 ความต้องการซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 227341 ความต้องการซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 

227314 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) - - - 

227322 การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์  3(3-0-6) - - - 

235031 ระบบฐานข้อมูล                                                                   3(2-2-5) - - - 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5) - - - 

   146132 การฟังและการพูดใน

ชีวติประจ าวัน 

3(2-2-5) 

   227331 สถาปัตยกรรมและการสรา้ง

ซอฟต์แวร ์

3(2-2-5) 

   227372 กระบวนการซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 

   264324 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

225130 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) - - - 

227315 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ซอฟต์แวร ์

3(2-2-5) - - - 

227316 การสรา้งและวิวฒันาการ

ซอฟต์แวร ์

3(2-2-5) - - - 

227391 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 1(0-3-2) 227321 โครงงานทางวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์1 

1(0-3-2) 

235014  ระบบปฏิบัติการ                                                                           3(2-2-5) - - - 

264202 สถิตวิิศวกรรม 3(3-0-6) 264202 สถิตวิิศวกรรม 3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) - - - 

   225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

อนิเทอร์เน็ต 

3(2-2-5) 

   227361 การทดสอบซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 

   227373 การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์ 3(3-0-6) 

   xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

227417 การทวนสอบและตรวจสอบ

ซอฟต์แวร ์

3(2-2-5) - - - 

227424 จริยธรรมและกฏหมายส าหรับ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

1(1-0-2) - - - 

227492 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

2 

2(0-6-3) 227422 โครงงานทางวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์2 

2(0-6-3) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) -  - - 

   227474 วิวัฒนาการและการบ ารุงรักษา

ซอฟต์แวร ์

3(3-0-6) 

   227481 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 

   227423    การเตรยีมพรอ้มฝกึ

ประสบการณ์วชิาชีพวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

   146113 การอา่นอย่างมีกลยุทธแ์ละการ

อา่นสะท้อนคิด 

3(3-0-6) 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 17(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้พียง 1 รายวิชา ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้พียง 1 รายวิชา 

227493 การฝึกงาน  6 หน่วยกิต 227424 การฝึกงาน  6 หน่วยกิต 

227494 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 227425 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ตอ่ 2297 

E-mail chontipan.pl@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2555 

 

Master of Computer Science with Distinction (Software Engineering) 

University of Wollongong, Australia 

พ.ศ. 2552 
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Chotisarn, N., Plengvittaya, C., Sanpote, D., & Ratchakom, M. (2016). Usability Heuristic Evaluation 

for Phayao Province E-Government Portal, Thailand.  NU.  International Journal of 
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Thailand. 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology 
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C. Porkaew and C. Plengvittaya, "Design and implementation of cropping mulberry leaf management 

system: A case study from Thailand," 2018 International Conference on Digital Arts, 

Media and Technology (ICDAMT), Phayao, Febuary 2018, pp. 98-102. 
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Master of Information Technology (Software Architecture) 
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Chotisarn, N., & Sanpote, D. (2017, March). A demonstration case study of software engineering 

senior project coordinating the international standard.  In Digital Arts, Media and 

Technology (ICDAMT), International Conference IEEE. March 2017,314-319. 
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คอมพวิเตอร์ที่ระบุไว้ใน มคอ.1 สาขาคอมพวิเตอร์ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ที่ระบุไว้ใน 

มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ 
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1. ความจ าเป็นของคอมพิวเตอร์      

225251 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต  X X X X 

227101 พื้นฐานการแกปั้ญหาและการเขียน

โปรแกรม 1 

 X X X X 

227102 พื้นฐานการแก้ปัญหาและการเขียน

โปรแกรม 2    

 X X X X 

227203 หลักการเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ  X X       X      X 

227204 องคป์ระกอบคอมพวิเตอร์และ

ระบบปฏบัิตกิาร 

 X X X X 

227205 แนวคิดของอัลกอริทึม  X X X X 

227206 พื้นฐานของระบบฐานข้อมูล  X X X X 

2. พื้นฐานคณิตศาสตร์และวิศวกรรม      

227171 วศิวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น  X X X  

241151 แคลคูลัส 1  X X X  

241334 คณิตศาสตร์เต็มหนว่ย  X X X  

241324 พชีคณติเชงิเส้น 1  X X X  

244103 ฟิสิกสเ์บือ้งต้น  X X X  

264202 สถิติวิศวกรรม  X X X  

264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  X X X  

3. วิชาชีพภาคปฏิบัติ      

100007 กฎหมายและจริยธรรมทาง

คอมพิวเตอร 

X        X   

227321 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 X  X   

227422 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 X  X   

227424 การฝกึงาน X  X   

227425 สหกิจศกึษา X  X   
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227423  การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์

วชิาชีพวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 

X X X X  

4. การวิเคราะห์และการสร้างแบบจ าลอง

ซอฟต์แวร์ 

     

227331 สถาปัตยกรรมและการสร้างซอฟตแ์วร์  X    

227341 ความตอ้งการซอฟตแ์วร์  X    

5. การออกแบบซอฟต์แวร์      

227251 วศิวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ   X   

227252 การออกแบบและพัฒนาส่วนตอ่

ประสาน 

       X   

6. การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์      

227361 การทดสอบซอฟตแ์วร์   X   

7. วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์      

227474 ววิัฒนาการและการบ ารุงรักษา 

           ซอฟตแ์วร์ 

X  X   

8. กระบวนการทางซอฟต์แวร์      

227372 กระบวนการซอฟตแ์วร์ X  X   

9. คุณภาพซอฟต์แวร์      

227481 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์   X   

10. การจัดการซอฟต์แวร์      

227373 การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์ X       X   

 

องค์ความรูท้างสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐาน Software Engineering Curriculum ของ

สมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM ปี ค.ศ. 2004 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) พืน้ฐานคอมพวิเตอร ์(Computing Essentials) 

- Computer Science Foundations  

- Construction Tools 

- Construction Technologies  

- Formal Construction Methods 

2) พืน้ฐานคณติศาสตร์และวิศวกรรม (Mathematical and Engineering Fundamentals) 
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- Mathematical Foundations  

- Engineering Economics for Software 

- Engineering Foundations for Software 

3) วชิาชีพภาคปฏิบัติ (Professional Practices) 

- Group Dynamics and Psychology  

- Professionalism 

- Communications Skills for Software Engineer 

4) การวิเคราะห์และการสร้างแบบจ าลองซอฟต์แวร์ (Software Modeling and Analysis) 

- Modeling Foundations  

- Analysis Fundamentals 

- Types of Models  

- Requirements Fundamentals 

- Eliciting Requirements  

- Requirement Validation 

- Requirements Specification & Documentation 

5) การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design) 

- Design Concepts  

- Human Computer Interface Design 

- Design Strategies 

- Detailed Design 

- Architectural Design  

- Design Support Tools and Evaluation 

6) การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Verification and Validation) 

- Verification and Validation Terminology & Foundation 

- Human Computer User Interface Testing and Evaluation 

- Reviews  

- Problem Analysis and Reporting 

- Testing 

7) ววิัฒนาการของซอฟต์แวร์ (Software Evolution) 

- Evolution Processes  

- Evolution Activities 

8) กระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process) 
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- Process Concepts  

- Process Implementation 

9) คุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality) 

- Software Quality Concepts and Culture  

- Process Assurance 

- Software Quality Standards  

- Product Assurance 

- Software Quality Processes 

10) การจัดการซอฟต์แวร์ (Software Management) 

- Management Concepts  

- Project Control 

- Project Planning  

- Software Configuration Management 

- Project Personnel and Organization 


