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คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 



 

 

สารบัญ 

หนา้ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วชิาเอก 1 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 2 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชพีที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศกึษา 3 

9. ช่ือ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 4 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 5 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 5 

11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 5 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 6 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 6 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 6 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 7 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 8 

13.1  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 8 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 9 

13.3  กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนใหส้าขาวิชา/หลักสูตรอื่น 10 

13.4  การบริหารจัดการ 10 



 

 

สารบัญ(ต่อ) 

  หน้า 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 12 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 12 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 12 

1.2. ความสำคัญ 12 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 12 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 13 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง 13 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 15 

1. ระบบการจัดการศกึษา 15 

2. การดำเนินการหลักสูตร 15 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 18 

3.1  หลักสูตร 18 

3.1.1  จำนวนหน่วยกิต 18 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 18 

3.1.3  รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  19 

3.1.4  แผนการศกึษา 24 

3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 28 

3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 47 

3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 47 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศกึษา)         49 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 49 

หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 51 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 51 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 52 

    3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 60 
 

 



 

 

สารบัญ(ต่อ) 

  หน้า 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 72 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 72 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 72 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 73 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 74 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 74 

2. การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่คณาจารย์ 73 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 75 

1. การกำกับมาตรฐาน 75 

2. บัณฑติ 75 

3. นิสติ 75 

4. คณาจารย์ 75 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 76 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 77 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 78 

หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 80 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 80 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 80 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 81 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 81 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ(ต่อ) 

  หน้า 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 82 

ภาคผนวก ข  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 96 

ภาคผนวก ค  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 125 

ภาคผนวก ง  รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 126 

ภาคผนวก จ  ประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 140 

ภาคผนวก ฉ  ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 149 

ภาคผนวก ช ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรูก้ับองค์ความรูท้างสาขาคอมพิวเตอร์ 152 

ภาคผนวก ซ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(PLO)รายชัน้ปี 153 

 



 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

Bachelor of Science Program in Computer Science 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร  : 0704 

ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Computer Science 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)   : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ชื่อย่อ (ไทย)   : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Sc. (Computer Science) 

 

3. วิชาเอก  

 ไม่มี 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนไม่น้อยกว่า 126(1) หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 

 5.3 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่มี 
 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น  

    ปีการศกึษา 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

  6.2 คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที่ 84 วันที่  27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 15/2564 วันที่  2 เดือน  พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่  6/2564 วันที่ 23 เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2564             

     6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 2/2565  วันที ่15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา 2567 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา 

 8.1 นักพัฒนาซอฟต์แวรเ์ต็มรูปแบบ (Full-Stack Developer) 

8.2 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหนา้บ้าน (Front-End Developer) 

8.3 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหลังบ้าน (Back-End Developer) 

8.4 นักทดสอบซอฟต์แวร์(Software Tester) 

8.5 นักพัฒนาซอฟต์แวร์บล็อกเชน(Blockchain Developer) 

8.5 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ (System Analyst and Designer) 

     8.6 นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Scientist) 

 8.7 นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้ของเครื่อง(Machine Learning Scientist) 

     8.8 ผูจ้ัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Project Manager) 

     8.9 ผูป้ระสานงานโครงการซอฟต์แวร์ (Project Coordinator) 

     8.10 ผูอ้อกแบบและบำรุงรักษาระบบฐานขอ้มูล (Database Designer and Administrator)  

     8.11 เจ้าหนา้ที่สนับสนุนด้านซอฟต์แวร(์Software Technical Support)  

 8.12 ผูป้ระกอบการด้านซอฟต์แวร์(Software Entrepreneur) 

 8.13 ศกึษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องหรอืนักวิจัย (Further Study in Related Fields or Researcher) 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวสุรางคนา ระวังยศ 

 

35599001XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Computer Science and Engineering 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

University of Louisville, USA. 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 

2545 

 

2541 

2 นายเกียรติกุล สุขสมสถาน 35301005XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี 

2548 

2542 

3 นายธนวัฒน์ แซ่เอียบ 58399900XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 

2541 
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นายวรกฤต แสนโภชน์ 36599005XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2548 

 

2544 

5 นายศักดิ์พันธุ์ แดงมณี 15603000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2560 

 

2550 

6 นางสาวเมธวรรณ ใจไว 15499000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2553 

2550 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่โคโรนาไวรัส(COVID-19) ถือเป็นวิกฤต

ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสดิจิทัล โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่

สร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือทางสถิติ เพื่อ

สร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญา ที่สามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจำ 

แยกแยะ ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์ เป็นต้น ในบางกรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ด้วย

ตนเอง หรือทำงานบางอย่างที่ซ้ำซาก และต้องจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างมหาศาลกลายเป็นงาน

อัตโนมัติ  นอกจากนั้นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

ก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการ

พัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลก

และเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการ

ติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่

ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด

ในปี 2574 จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมี

สัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่

หลากหลายมากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อม

ของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที ่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของ

ประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 

 ในปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์

ชาตินำสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาประเทศในช่วง

ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์

ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้ออกแบบเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่ม ี
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ทักษะความรู ้รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการดิจทิัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้ง

อุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้  ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ในส่วนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่

ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต  ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล  

ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้ง

ระบบ สร้างแพลตฟอร์มสำหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ่มคุณภาพชีวิตใหก้ับประชาชนโดยการสร้าง

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยและ

ส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และบริษัทช้ันนำของโลกในอุตสาหกรรมเหล่านี ้  

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ในสถานการณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้าไปมีบทบาทในชีวิตประจำวัน ประกอบกับ

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ลดการอยู่ร่วมกันแบบรวมหมู่  ส่งผลให้การใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลเป็นที่ต้องการใชง้านของทุกช่วงวัยโดยเฉพาะความนยิมในการใชง้านโซเซียลเน็ตเวิร์ก  

เป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย รวมทั้งมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน

รูปแบบต่าง ๆ มีการเพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั ้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที ่ถูกลง ทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งปกติธรรมดาในหลาย ๆ ประเทศรวมทั้งใน

ประเทศไทยด้วย  

  การส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องใช้ความรอบรู้ ในการพัฒนา

ด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ ในบริบทของการปรับหลักสูตรครั้งนี้ ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับวิถี

ชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

และดำเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึน้ทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม

และบริการดิจิทัล พัฒนาเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมสู่ “เศรษฐกิจสังคมดจิทิัล” 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรครั้งนีไ้ด้พิจารณาถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย

ที่มีชื่อเสียงระดับสากล  ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับอ งค์กรภาครัฐ 
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และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำและสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความ

ยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล โดยมีพันธกิจ สอดคล้องตาม

มาตรฐาน การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่

เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและ

นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดำเนินพันธกิจ 5 

ด้าน ได้แก่ 1.) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21  2.) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์  3.) บริการ

วิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 4.) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็น

ไทย 5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาลและเรียนรู ้เปลี ่ยนแปลงร่วมกัน หลักสูตรปรับปรุง

สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรได้ดำเนินการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA อย่างต่อเนื่อง  โดยได้นำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้

บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง

หลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จ

การศึกษาเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม

โดยประย ุกต ์ความร ู ้ด ้านป ัญญาประด ิษฐ์ก ่อให ้ เก ิดฐานรากให ้ก ับประเทศในการพ ัฒนา

ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และส่งเสริมนิสิตทำงานจริงกับสถานประกอบการทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน  

พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการถ่ายทอดและศึกษาค้นคว้าองค์ความร ู้สมัยใหม่ รองรับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ระบุ

ไว้ใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ที่ระบุให้ มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้

การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”  

 หลักสูตรมีการกำหนดพันธกิจในการพัฒนาบัณฑิต ที่สอดคล้องกับการผลิตคนไทยในศตวรรษที่ 

21 ที่มีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการ รู้ทันเทคโนโลยี สามารถตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดย

พัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาโครงงาน หรืองานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ

ภาคอุตสาหกรรมได้ พร้อมกับนำความรู้ที่มี มาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม เช่นการ

ยกระดับการศึกษา การสร้างรายได้ และบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน ผ่านการบริการวิชาการ เพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำ ทำใหชุ้มชนมีคุณภาพชีวติที่ดขีึน้ เกิดสังคมความสุข  
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 หลักสูตรมีการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนับสนุนให้ผู้เรียนตระหนักและให้ความสำคัญกับ

พันธกิจของสถาบันด้วยกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นชาติและการมีเอกลักษณ์ของชาติ โดยร่วมมือกับ

ชุมชนในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยม และความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงาม ของ

ประเพณีและศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน     2(2-0-4) 
   Thai Language in Daily Life 
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ      1(0-2-1) 
   Thai for Academic Purposes     
001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน    3(2-2-5) 
   English for Daily Life    
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
           English for Communication 
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ  3(2-2-5) 
           English for Academic and Professional Communication 

 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล   3 หน่วยกิต 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล    1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life 

            002102 ความฉลาดทางดิจทิัล      2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient 

 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                           15 หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ     3(2-2-5) 

   Artistic for Life Management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ   3(2-2-5) 

    Collaborative Learning for Society Creation 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม     2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation 
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน   1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

    ยุคดิจทิัล          3(2-2-5) 

     Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ   3(0-6-3) 

     Integration for Professional Innovation 

       รวม 30 หน่วยกิต 

 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศลิปศาสตร์ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

 

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics l 

3(2-2-5) 

241326 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   

Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 

247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ 

Probability and Statistics 

3(2-2-5) 

   

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

225211 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Principles of Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

225212 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

Web Application Development 

3(2-2-5) 

225231 โครงสรา้งข้อมูลและการวิเคราะห์ขัน้ตอนวิธี 

Data Structures and Algorithm Analysis 

3(2-2-5) 

225271 หลักการปัญญาประดิษฐ์ 

Principles of Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile Application Development 

3(2-2-5) 
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225331 วิทยาการขอ้มูลและการประยุกต์ 

Data Science and Application 

3(2-2-5) 

225341 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

Computer Network for Software Development 

3(2-2-5) 

225372 การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต ์

Robotics Programming 

3(3-0-6) 

225482 การพัฒนาแอปพลิเคชนัแบบกระจายศูนย์ 

Decentralized Application Development 

3(2-2-5) 

 
 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
    

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม  

Programming Methodology  

3(2-2-5) 

225121 โมบายแอปพลิเคชันแบบไม่โค้ด 

Mobile Application without Code 

3(2-2-5) 

225122 กีฬาอเิล็กทรอนิกส์ 

Esports  

3(2-2-5) 

   
 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดำเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน  คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ทำหนา้ที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ทำหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียน

การสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 
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   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์  

ผู้ประสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู ้ประสานงานรายวิชา คือทำหน้าที่ประสานงาน/ ช่วย

ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/คณะวิชาอื่นหรือสถาบัน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และการประเมนิผลการเรียนรู้ของ

แต่ละรายวิชา รวมทั้งจัดทำรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามเพื่อ

เป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ  

การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  ศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  เน้นนำองค์ความรู้โครงสร้างพื้นฐานของระบบ ขั้นตอนวิธี

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล มีจรรยาบรรณใน

การประกอบอาชีพ  สู่การสร้างสรรค์ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

1.2 ความสำคัญ   

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การผลิตผู้ชำนาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้
ปัญญารวมหมู่บูรณาการองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังสามารถศึกษาค้นคว้า

องค์ความรู้ใหม่ได้ตลอดชวีิต ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน ในประเด็น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เป็นไปตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน(Sustainable Development Goals –SDGs) ข้อ 9  ประเด็น อุตสาหกรรม 

นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุงพัฒนารายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับ
ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  โดยพิจารณาถึงความสอดคล้อง

กับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งได้กำหนด

สาระสำคัญ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีวิชาชีพ มีคุณภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
และมีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน รวมทั้งความต้องการแรงงานของ

ภาคอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) นอกจากนั้นได้นำหลักการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา

การกับการทำงาน(CWIE) เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในยุคสมัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  เพื่อผลิตบัณฑิตพร้อมใช้ ที่มคีุณสมบัติ ดังนี้ 

 1.3.1  มคีุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์      

 1.3.2  มีความสามารถด้านการสื่อสารและทำงานร่วมกันเป็นทีม 

 1.3.3  มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสรา้งพื้นฐานของระบบ ขั้นตอนวิธี และกระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์   

 1.3.4  สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านปัญญาประดษิฐ์ 

 1.3.5  สามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง สู่

การสรา้งสรรค์ชุมชนอย่างยั่งยืน 
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2.  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO 1: ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO 2: ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรูเ้ท่าทัน 

PLO 3: ผูเ้รียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม 

PLO 4: ผูเ้รียนสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า

ของสังคมไทยและสังคมโลก 

PLO 5: ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

PLO 6: ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

PLO 7: ผ ู ้ เร ียนสามารถอธ ิบายทฤษฎ ี  หล ักการโครงสร ้างพ ื ้นฐานของระบบ ข ั ้นตอนว ิธี

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์  

PLO 8: ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ระบบ ขั้นตอนวิธี กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์ ตรงตามความต้องการของ

อุตสาหกรรมดิจทิัล 

PLO 9: ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชน  โดยใช้องค์ความรู้ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานของระบบ ขั้นตอนวิธี กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์   

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ไม่ต่ำกว่าที่ สกอ. กำหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมี

พืน้ฐานจากหลักสูตรใน

ระดับสากล (ACM/IEEE) 

2. ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ำเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุง

หลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

2. ออกแบบหลักสูตรใหต้อบโจทย์

ภาคการผลติกลุ่มอุตสาหกรรม

ดิจทิัลสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีดจิทิัล 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

ความตอ้งการของผู้ประกอบ 

อุตสาหกรรมดิจิทัล  

1. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บัณฑติของสถาน

ประกอบการ  

2. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในทักษะ 

ความรู ้ความสามารถใน

การทำงานของบัณฑิต

ประจำปี 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
3. รายงานผลสำรวจ

คุณสมบัติที่พึงประสงค์

ของอุตสาหกรรมดิจทิัล

เกี่ยวกับทักษะการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ประจำปี 

3. สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้

มีความเชี่ยวชาญในการสอนและ

การวิจัยในศาสตร์วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

1. สนับสนุนใหบุ้คลากรสร้าง

ความร่วมมอื บริการ

วิชาการแก่หน่วยงาน

ภายนอกสถาบัน 

2. สนับสนุนใหบุ้คลากรทำงาน

วิจัยทีม่ีการเผยแพร่อย่าง

ต่อเนื่อง และนำผลการ

ศกึษาวิจัยสู่ช้ันเรียน 

3. สนับสนุนใหบุ้คลากรได้รับ

การอบรมด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และด้าน

เทคนิคการสอนและการวัด

ประเมินผล 

4. สนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัย

ในชั้นเรียน 

1. ปริมาณโครงการบริการ

วิชาการต่ออาจารย์

ประจำหลักสูตร 

2. ปริมาณผลงานวิจัยที่

เผยแพร่ตามเกณฑ์ กพอ.

ของอาจารย์ประจำ

หลักสูตรไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 15 ในแต่ละปี 

3.อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผ่านการอบรมหรอืมีใบ

ประกาศด้านที่เกี่ยวข้อง

ในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 30  

4.ปริมาณผลงานวิจัยในช้ัน

เรียนที่ได้รับการเผยแพร่ 

 



15 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 

          1.1 ระบบ  

 การจัดการศกึษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ   ในแต่ละภาค

การศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

               2.2.1 สำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

2.2.2 สำเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรหีรอืเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ เพราะความผดิทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

    

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
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      2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

2.3.1 ปัญหาด้านพืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

2.3.2 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 

2.3.3 ปัญหาความเข้าใจในเป้าประสงค์ของหลักสูตรก่อนเข้าเรียน   
 

          2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป้าประสงค์ให้นสิิตพัฒนาทักษะด้านการคำนวณและ

ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ รวมทั้งสนับสนุนให้มกีารใชเ้อกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

2.4.2 จัดกิจกรรมปฐมนเิทศ การใช้ชีวติในมหาวิทยาลัย การกำหนดเป้าหมายในชีวิตด้าน

การเรียนและการบริหารจัดการเวลา 

2.4.3 จัดกิจกรรมแนะนำเส้นทางอาชีพในศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  

 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    60 60 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

รวมรายรับ 129,600 259,200 388,800 518,400 518,400 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

 

3,929,916 

 

4,028,164 

 

4,128,868 

 

4,232,090 

 

4,337,892 

2. งบลงทุน 

   2.1 หมวดครุภัณฑ์ 

         

68,400  

         

136,800  

         

205,200  

         

273,600  

         

273,600  

3. งบดำเนนิการ 

  3.1 หมวดค่าใช้สอย 

  3.2 หมวดค่าวัสดุ 

 162,000 

20,000  

         

324,000 

20,000   

         

486,000 

20,000   

         

648,000 

20,000   

         

648,000 

20,000   

4. งบดำเนินการ 

  4.1 หมวดสาธารณูปโภค               

      

600,000  

     

1,200,000  

     

1,800,000  

     

2,400,000  

     

2,400,000  

รวมรายจ่าย 4,780,316  5,708,964  6,640,068  7,573,690  7,679,492  

ค่าใชจ้่ายต่อหัวต่อปี 

(สูงสุด) 79,672  47,575  36,889  31,557  31,998  

 

2.7 ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน               

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126(1) หน่วยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มคอ.1 สาขา

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต   

   หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หนว่ยกติ 90 หน่วยกิต 84 หน่วยกิต 

   2.1 วชิาแกน 12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

- แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห ์  - 3 หน่วยกิต 

- คณิตศาสตร์ดสิครีต  - 3 หน่วยกิต 

- สถิตสิำหรับนักวทิยาศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

-วธีิการคำนวณเชงิตัวเลขหรือความ

น่าจะเป็น 

 - 3 หน่วยกิต 

- ภาษาอังกฤษวชิาชีพ  - 3 หน่วยกิต 

   2.2 วชิาเฉพาะด้าน 36 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 60 หน่วยกิต 

-กลุ่มประเด็นดา้นองค์กรและระบบ

สารสนเทศ 
3 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

-กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

-กลุ่มเทคโนโลยแีละวิธีการทาง

ซอฟต์แวร์ 
12 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

-กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 12 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

-กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ 
3 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

   2.3  วชิาเลอืก  12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

4. ประสบการณ์ภาคสนาม  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

5. รายวิชาบังคบัไม่นบัหน่วยกติ  1 หนว่ยกติ 1 หนว่ยกติ 

รวม  (หน่วยกิต)    ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 126(1) 126(1) 
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3.1.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา 12   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 English for Academic and Professional Communication  
   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล  

Technology Usage for Digital life   

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 
   
กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ  

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation   

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 1(0-2-1) 

Health Environment and Community Management  

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 3(2-2-5) 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs  

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ Integration for 

Professional Innovation 

3(0-6-3) 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   84  หน่วยกิต 

 2.1) วิชาแกน จำนวน  15  หน่วยกิต 

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics l 

3(2-2-5) 

คณิตศาสตร์ดิสครีต 

241326 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   

Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 

สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 

247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ 

Probability and Statistics 

3(2-2-5) 

วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขหรอืความน่าจะเป็น 

225201 การโปรแกรมเชิงตัวเลข 

Numerical Programming 

3(2-2-5) 

ภาษาอังกฤษวิชาชีพ  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes  

3(3-0-6) 

 

 2.2) วิชาเฉพาะด้าน  จำนวน 60 หน่วยกิต 

  กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ   จำนวน  6 หน่วยกิต 

225251  การวิเคราะหแ์ละออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ 

System Software Analysis and Design 

3(2-2-5) 

225351 วิทยาการรหัสลับและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ 

Cryptography and Information Security 

3(2-2-5) 

 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  จำนวน    6 หน่วยกิต 

225241 ระบบจัดการฐานข้อมูลและออกแบบฐานขอ้มูล 

Database Management System and Database Design 

3(2-2-5) 

 

225242 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน   
User Interface Design and Implementation 

3(2-2-5) 
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กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จำนวน    21 หน่วยกิต 

225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้งตน้  

Introduction to Computer Science 

3(3-0-6) 

225111 การเขียนโปรแกรมเบือ้งตน้  

Introduction to Programming 

3(2-2-5) 

225211 หลักการเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ 

Principles of Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

225212 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

Web Application Development 

3(2-2-5) 

225291 การเตรียมพรอ้มสำหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 

Preparation for Computer Science Project I 

1(0-2-1) 

225292 การเตรียมพรอ้มสำหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 

Preparation for Computer Science Project II 

1(0-2-1) 

225311 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

Software Engineering Concepts 

3(2-2-5) 

225331 วิทยาการขอ้มูลและการประยุกต์ 

Data Science and Application 

3(2-2-5) 

225392 การเตรียมพรอ้มสำหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 

Preparation for Computer Science Project II 

1(0-2-1) 

   

กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                จำนวน 24 หน่วยกิต 

225101 การคิดเชิงตรรกะ   

Logical Thinking  

3(2-2-5) 

225131 แนวคิดการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Principle of Computer Programming 

3(2-2-5) 

225231 โครงสรา้งขอ้มูลและการวิเคราะห์ขัน้ตอนวิธี 

Data Structures and Algorithm Analysis 

3(2-2-5) 

225271 หลักการปัญญาประดิษฐ์ 

Principles of Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile Application Development 

3(2-2-5) 

225341 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

Computer Network for Software Development 

3(2-2-5) 
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225371 การเรียนรูข้องเครื่อง 

Machine Learning 

3(2-2-5) 

225393 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Computer Science Project 

3(2-2-5) 

 

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      จำนวน  3 หน่วยกิต 

225261 พืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์ 

Fundamental of Computer System 

3(2-2-5) 

 

 2.3) วิชาเลือก                       ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

ให้เลือกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ไม่เกิน 2 กลุ่ม 

  2.3.1 กลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

225372 การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ 

Robotics Programming 

3(2-2-5) 

225373 การประมวลผลและเข้าใจภาพ 

Image Processing and Understanding 

3(2-2-5) 

225374 การค้นคนืข้อมูล 

Information Retrieval 

3(2-2-5) 

225471 การเรียนรูเ้ชงิลกึประยุกต์ 

Applied Deep Learning 

3(2-2-5) 

225472 การออกแบบและพัฒนาเกม 

Game Development and Design 

3(2-2-5) 

225473 หัวข้อปัจจุบันทางปัญญาประดิษฐ์ 

Current topics in Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

 

  2.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์ 

225381 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยแพลตฟอร์มกลุ่มเมฆ 

Application Development with Cloud Platform 

3(2-2-5) 

225382 เทคโนโลยีการพัฒนาและการปฏิบัติการ 

Development and Operation Technology 

3(2-2-5) 

225481 เทคโนโลยีบล็อกเชน 

Blockchain Technology 

3(2-2-5) 

225482 การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ 

Decentralized Application Development 

 

3(2-2-5) 
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225483 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์ 

Current topics in Software Technology 

3(2-2-5) 

227361 การทดสอบซอฟต์แวร์ 

Software Testing 

3(2-2-5) 

 

    

   2.3.3 กลุ่มเสริมทักษะการทำงาน 

225491 การศกึษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 1 

Work Integrated Learning 1 

6 หน่วยกิต 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี        จำนวน 6  หน่วยกิต 

                 น ิส ิตสามารถเล ือกเร ียนรายว ิชาท ี ่ เป ิดสอนในมหาว ิทยาล ัยพะเยา หร ือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 

4) ประสบการณ์ภาคสนาม  จำนวน  6 หน่วยกิต 

225492* สหกิจศึกษา  

Co-Operative Education 

6 หน่วยกิต 

225493* การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 

225494* การศกึษาอิสระ  

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

226495** การศกึษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2 

Work Integrated Learning 2 

6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ    * เฉพาะนิสติที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทำงาน 

เลือกเรียนเพียง 1รายวิชา 

   ** เฉพาะนิสติที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทำงาน 

 

5) หมวดวิชาบังคบัไม่นบัหนว่ยกติ     จำนวน  1 หน่วยกิต 

225391 

 

การเตรียมพรอ้มฝกึประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์  

Preparation for Computer Science Professional Experience   

1(0-2-1) 
(ไม่นับหน่วยกติ) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101   ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

Introduction to Computer Science 

3(2-2-5) 

225101 การคิดเชิงตรรกะ 

Logical Thinking 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning                                          

3(2-2-5) 

225111 การเขียนโปรแกรมเบือ้งตน้ 

Introduction to Programming 

3(2-2-5) 

225131 แนวคิดการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Principles of Computer Programming 

3(2-2-5) 

241326 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 

Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 
Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-3) 

225211 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Principles of Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

225231 โครงสรา้งข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 

Data Structures and Algorithm Analysis 

3(2-2-5) 

225241 ระบบจัดการฐานข้อมูลและออกแบบฐานขอ้มูล 
Database Management System and Database Design 

3(2-2-5) 

225242 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน 
User Interface Design and Implementation 

3(2-2-5) 

225291 การเตรียมพรอ้มสำหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
Preparation for Computer Science Project I 

1(0-2-1) 

247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
Probability and Statistics 

3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกิต 

   

ภาคการศึกษาปลาย 

003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 
Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

225201 การโปรแกรมเชิงตัวเลข 

Numerical Programming 

3(2-2-5) 

225212 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

Web Application Development 

3(2-2-5) 

225251 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ 

System Software Analysis and Design 

3(2-2-5) 

225261 พืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์ 

Fundamental of Computer System 

3(2-2-5) 

225271 หลักการปัญญาประดิษฐ์ 

Principles of Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

225292 การเตรียมพรอ้มสำหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 

Preparation for Computer Science Project II 

1(0-2-1) 

 รวม 17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305   กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

225311 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering Concepts 

3(2-2-5) 

225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile Application Development 

3(2-2-5) 

225341 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

Computer Network for Software Development 

3(2-2-5) 

225371 การเรียนรูข้องเครื่อง 

Machine Learning 

3(2-2-5) 

225391 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Preparation for Computer Science Professional Experience 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

225392 การเตรียมพรอ้มสำหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 

Preparation for Computer Science Project III 

1(0-2-1) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 
Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 19(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

225331 วิทยาการขอ้มูลและการประยุกต์ 
Data Science and Application 

3(2-2-5) 

225351 วิทยาการรหัสลับและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ 
Cryptography and Information Security 

3(2-2-5) 

225393 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Computer Science Project 

3(2-2-5) 

225xxx วิชาเอกเลือก 
Major Elective 

3(x-x-x) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

225xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

225xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

225492* สหกิจศึกษา  

Co-Operative Education 

6 หน่วยกิต 

225493* การฝึกงาน  

Professional Training 

6 หน่วยกิต 

225494* การศกึษาอิสระ  

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

 

225295** การศกึษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2 

Work Integrated Learning 2 

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ    * เฉพาะนิสติที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทำงาน เลือกเรียนเพียง 1 

รายวิชา 

       ** เฉพาะนิสติที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทำงาน 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

 

001101  ภาษาไทยในชีวติประจำวัน       2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

 

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ        1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

 การใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น การ

ผลติผลงานเชิงวิชาการ     

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

 

001103   ภาษาอังกฤษสำหรับชวีิตประจำวัน      3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจำวัน 

    Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  

 

001104    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

    English for Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

    Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 
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001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ   3(2-2-5) 

    English for Academic and Professional Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง         

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศกึษาและอาชีพ 

    English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101   การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล      1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life 

    แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน 

    Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software    

 

002102   ความฉลาดทางดจิทิัล       2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient     

 หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

    Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according 

to laws concerning information technology and communication 

 

003101   สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต       3(2-2-5) 

    Artistic for Life Management  

    ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การโน้มนา้วและการจูงใจผูอ้ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวติประจำวัน 
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 Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, mental 

health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of morality and 

ethics, laws in daily life 

 

003102   การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ     3(2-2-5) 

     Skills Development and Lifelong Learning 

   ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสรา้งสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

    Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill. 

 

003203   เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม              2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation  

       ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  

จติวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การดำเนินการ

ตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตในสังคม การร่วมมือ  

และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักใน

คุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดงีามของสังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้

ความเคารพผูอ้ื่น 

 Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others 
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003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน     1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management  

   ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ดำรงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผูน้ำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

     Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching         for 

community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 

 

003305   กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับผู ้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื ่องมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   

 

003306   บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ     3(0-6-3) 

    Integration for Professional Innovation  

   การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชงินวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

    Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations 
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146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ      3(3-0-6) 

   English for Specific Purposes 

       ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนสิิต  

 English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading and writing skills related 

to student’s field of study 

 

225100    วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น           3(2-2-5) 

Introduction to Computer Science 

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การคิดเชิงคำนวณ ระบบจำนวนและการแทนที่ข้อมูล พื้นฐานการ

เขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึม ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีควอนตัม กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 

Principles of computer science, computational thinking, number system and data representation, 

basic of programming, data structures, algorithms, database, computer network, Internet and its 

application, security, software engineering, artificial intelligence, quantum technology, computer law and 

ethics. 

 

225101 การคดิเชิงตรรกะ         3(2-2-5) 

      Logical Thinking  

      การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาโดยใช้ตรรกะ เทคนิคการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ทางคอมพิวเตอร์ รหัสเทียม กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ ผังงาน การโปรแกรมแบบบล็อค การ

โปรแกรมแบบไร้โค้ด 

      Reasoning and solving problems using logic, problem-solving techniques, problem analysis, 

pseudo-code, computer process, flowchart, blockly programming, no-code programming. 

 

225111 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น        3(2-2-5) 

      Introduction to Programming 

      ตัวแปร ชนิดขอ้มูล ตัวกระทำและนิพจน์ การประกาศและการกำหนดค่าตัวแปร รูปแบบคำสั่ง 

การนำเข้าและแสดงผลพืน้ฐาน  คำสั่งควบคุมเงื่อนไข คำสั่งวนซ้ำ แถวลำดับ ฟังก์ชัน จุดบกพร่องและ

การแก้ไขจุดบกพร่อง 

      Variables, data types, operators and expressions, variable declaration and assignment, 

statements, basic input and output, conditional control statements, loops, arrays, function, errors 

and debugging 
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225120  ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม       3(2-2-5) 

Programming Methodology 

กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสรา้งควบคุม โครงสร้าง

ของโปรแกรม ตัวกระทำการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล คำสั่งควบคุม ฟังก์ชัน แถวลำดับ 

ชนิดข้อมูลแบบโครงสรา้ง 

Computer process, flowchart, problem analysis, flowchart, control structure, program 

structure, operators and expression, input and output, control statement, function, array, structure 

data type 

 

225121 โมบายแอปพลิเคชันแบบไม่โค้ด                 3(2-2-5) 

Mobile Application without Code 

ตรรกพื้นฐาน องค์ประกอบการใชเ้ครื่องมอืในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน การออกแบบ 

พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วยเครื่องมอืสมัยใหม่แบบบล็อค แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้งานด้วย

ปัญญาประดิษฐ์สำหรับพัฒนาเป็นโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน 

Basic logic, components of block code, develop smartphone applications with modern tools 

in block code, apply artificial intelligence for developing a smart phone application 

 

225122 กีฬาอิเล็กทรอนิกส์         3(2-2-5) 

Esport 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีสปอร์ต  อุปกรณ์สำหรับการเล่นเกมและอีสปอร์ต  ประเภทของเกมและ

กีฬาอีสปอร์ต  ธุรกิจเกมและกีฬาอีสปอร์ต  ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดอีเวนท์  การฝึกนักกีฬา 

อีสปอร์ต  การตลาดดิจิทัลในธุรกิจเกมและอีสปอร์ต  การจัดจำหน่าย และให้บริการเกมออนไลน์และ 

อีสปอร์ต  กฎหมาย  จริยศาสตร์ทางธุรกิจเกมและอีสปอร์ต 

Fundamental knowledge about esports, esports equipments, types of esports and game genres, 

game and esports business, fundamental in esports event management, game and esports marketing, 

esports game selling platform and Esports game digital distribution service, game and esports business law 

and ethics 

 

225131    แนวคดิการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์           3(2-2-5)  

Principle of Computer Programming 

กรอบแนวคิดของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนทัศน์ภาษาการเขียนโปรแกรม การ

ประมวลผลภาษาโปรแกรม  เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ชนิดข้อมูล พารามิเตอร์ โปรแกรมย่อย  

คำสั่งควบคุมลำดับการทำงาน โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ 
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คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันในภาษาเชิงคำสั่ง ฟังก์ชันช้ันหนึ่ง ฟังก์ชัน

อันดับสูงกว่า,แคลคูลัสแลมบ์ดา 

   Concepts of computer programming languages, programming languages paradigm, 

programming language processing, structural programming techniques, data types, subprograms, 

parameter, statement-level control structures, programming structures in object-oriented language, object 

and class definitions, object attributes and behaviors, functional programming in imperative languages, first-

class function, higher-order function, lambda calculus 

 

225201 การโปรแกรมเชิงตัวเลข        3(2-2-5) 

Numerical Programming 

การแก้สมการ เวกเตอร์ เมทริกซ์ พีชคณิตเชิงเส้น วิธีการทำซ้ำ การลู่เข้าและการลู่ออก การ

แบ่งครึ ่งช่วง การประมาณในช่วงและการสร้างเส้นโค้งที ่เหมาะสม สมการเชิงอนุพันธ์ การเขียน

โปรแกรมเพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

Solving equation, vectors, matrices, linear algebra, iterative methods, convergence and 

divergence, bisection, interpolation and curve fitting, diffractal equations, coding for linear system 

solutions 

 

225211 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5) 

Principles of Object-Oriented Programming 

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้งต้น คลาสนามธรรม การห่อหุ้ม การสบืทอด และการพ้อง

รูป การดักจับข้อผิดพลาด  การสร้างหน้าจอการใช้งาน  การดักจับเหตุการณ์และมัลติเทรดดิ้ง การ

ออกแบบ การพัฒนา การทดสอบและการแก้ปัญหาโปรแกรมโดยใช้เครื่องมอืที่ทันสมัย 

Principles of object-oriented programming including abstraction, encapsulation, inheritance 

and polymorphism, exception handing, building GUIs, event-driven programming and multi-

threading, design, develop, test and debug 

 

225212 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน        3(2-2-5) 

Web Application Development 

พืน้ฐานการพัฒนาเว็บ การพัฒนาส่วนติดต่อผูใ้ช้ การออกแบบเว็บใหแ้สดงผลทุกขนาดหน้าจอ 

จาวาสคริปต์ การพัฒนาส่วนจัดการเว็บไซต์ การติดต่อกับฐานข้อมูล การเพยแพร่เว็บ กรณีศึกษาการ

พัฒนาเวบ็ไซต์ 
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Fundamental web development, Front-end development, responsive web design, 

JavaScript, Back-end development, connecting database, web deployment, case study of website 

development 

 

225231 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี     3(2-2-5) 

Data Structures and Algorithm Analysis 

           ชนิดข้อมูล รายการลำดับ รายการเชื่อมโยง กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ กราฟ ชนิดขอ้มูล

นามธรรม การเรียง การค้นหา การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  ขั้นตอนวิธีการแบ่งแยกและเอาชนะ ขั้นตอนวิธี

แบบละโมบ กำหนดการพลวัต 

Data type, arrays, linked lists, stack, queue, tree, graph, abstract data type, sorting, 

searching, asymptotic analysis, divide and conquer algorithms, greedy algorithms, dynamic 

programming 

 

225241 ระบบจัดการฐานข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูล     3(2-2-5) 

Database Management System and Database Design 

แนวคิดของระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทำให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน ภาษาสอบถาม 

การประมวลผลรายการ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การบูรณภาพและความมั่นคงของข้อมูล 

การควบคุมภาวะพร้อมกัน ความมั่นคงและการป้องกันฐานข้อมูล การสำรองข้อมูลและการคืนสภาพ 

การล็อค  เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานขอ้มูล 

Concepts of database system, 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 

 

225242 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน                    3(2-2-5) 

User Interface Design and Implementation 

หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานที่

ผูใ้ช้เป็นศูนย์กลาง คุณสมบัติการใช้งาน การออกแบบรูปแบบที่มนุษย์ใช้ในการรับรู้ข้อมูล การใช้สี แบบ

ร่างระบบ เอชทีเอ็มแอล สไตล์ชที การพัฒนาระบบเชงิโต้ตอบ การประเมนิการใชง้าน การออกแบบโดย

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผูใ้ช้ 
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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, user experience design 

 

225251 การวเิคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ      3(2-2-5) 

System Software Analysis and Design 

องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ระบบ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ การวิเคราะห์ความ

ต้องการ การจัดการโครงการ แผนภาพกระแสข้อมูล คำอธิบายกระบวนการทำงาน การวิเคราะห์และ

ออกแบบซอฟต์แวร์ระบบโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุ การจำลองกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้

แบบจำลองเชงิวัตถุ กรณีศกึษาการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ 

System software components, system software development process, requirement analysis, 

project management, data flow diagram, process specification, object-oriented system model 

analysis and design, modeling business process using an object-oriented model, case study of system 

software analysis and design 

 

225261 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 

Fundamental of Computer System 

ประวัต ิของเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์ หน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ ร ูปแบบคำสั่ง 

ภาษาแอสเซมบลี ระบบไอโอ แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและเธร็ด การประสาน

จังหวะกระบวนการ การจัดตารางหน่วยประมวลผล เทคโนโลยีจำลองคอมพิวเตอร์เสมอืน ความมั่นคง

และการปกป้อง ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่และหลักการของอนิเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 

History of computer, processor and memory architectures, instruction set, assembly 

language, I/O, introduction of operating system, process and thread, process synchronization, cpu 

scheduling, virtualization, security and protection, modern computer system and principle of Internet 

of Things (IoT). 

 

225271    หลักการปัญญาประดิษฐ์                                3(2-2-5) 

               Principles of Artificial Intelligence 

หลักการ และประวัติของปัญญาประดิษฐ์ แบบจำลองปริภูมิสถานะ ขั้นตอนวิธีการค้นหา การ

แทนความรู้ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลบนความไม่แน่นอน การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น การประมวลผล

ภาษาธรรมชาต ิและระเบียบวิธีทางด้านปัญญาประดิษฐ์. 
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   Principle and history of artificial intelligence, state space, search algorithm, knowledge 

representation, problem-solving, reasoning under uncertainty, basic machine learning, natural language 

processing, and methodologies of artificial intelligence. 

 

225291 การเตรยีมพร้อมสำหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1   1(0-2-1) 

Preparation for Computer Science Project I 

การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล ความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน ศกึษาแนวคิดการ

ทำวิจัย การใช้ภาษาอังกฤษในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเน้นทักษะการฟังและการอ่าน 

Project preparation, data collection, probability of project execution, understanding research 

methodology concept. English in computer science focusing on listening, and speaking skills 

 

225292 การเตรยีมพร้อมสำหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2   1(0-2-1) 

Preparation for Computer Science Project II 

ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

โครงงาน และแนวคิดการทำวิจัย การใช้ภาษาอังกฤษในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเน้นทักษะการอ่าน

และการพูด 

Essential knowledge for project execution, study of previous research or other related projects, and 

research methodology concept. English in computer science focusing on reading, and speaking skills 

 

225311 แนวคดิวิศวกรรมซอฟต์แวร์        3(2-2-5) 

Software Engineering Concepts 

วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความต้องการของซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีการออกแบบ การสร้าง การ

ทดสอบ การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย การบำรุงรักษา การบริหารโครงการ การพัฒนาซอฟต์แวร์

เป็นทีม  ระเบียบวิธีทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ 

Software development life cycle, software requirement, design methodologies, construction, 

testing, quality control, security, maintenance, project management, software development team, 

methodologies of software engineering, and entrepreneurship mindset 

 

225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่     3(2-2-5) 

Mobile Application Development 

สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์

เคลื่อนที่ วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์  การออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก การ
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ส่งผ่านข้อมูล การเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

ภายใน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile architecture, operating system, basics mobile application, application lifecycle, design 

and developing graphic users interface, data passing, data storing, database for mobile application 

development, internal device interfacing, mobile applications development 

 

225331 วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์                      3(2-2-5) 

Data Science and Appication 

แนวคิดของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่  การโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล การ

เตรียมข้อมูล สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การใช้

ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ และหัวข้อปัจจุบันทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

 Concepts of science data and big data, programming for data science, data preparation, statistics 

for data analysis, data analysis, data visualization, data for decisions, and current topic in data science 

 

225341 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร ์    3(2-2-5) 

Computer Network for Software Development 

             เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่าย แบบจำลองเครือข่าย ชนิดข้อมูลและ

สัญญาณ สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสาร และการมัลติเพล็กซ์ อุปกรณ์เครือข่าย การตรวจจับข้อผิดพลาด

และการควบคุมข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูล โปรโตคอลเครือข่าย  ไอพีแอดเดรส  

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความมั่นคงของเครือข่าย เทคนิคการเข้ารหัส การบริหารจัดการเครือข่าย

เบื้องต้น ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์  หลักการเครือข่ายสำหรับ

อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 

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

transmission media and multiplex, network hardware, errors, error detection and error control, data 

flow control, network protocol, IP address, internet, network security, cryptography, fundamental of 

network management, software network management  for software development, network 

fundamental for Internet Of Everything 

 

225351 วิทยาการรหัสลับและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ   3(2-2-5) 

 Cryptography and Information Security 

การรักษาความลับ บูรณภาพ การพิสูจน์ตัวจริง การไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ สภาพ

พร้อมใชง้าน การคุกคาม การโจมต ีวิทยาการรหัสลับ มาตรฐานรหัสลับข้อมูล (ดีอเีอส) มาตรฐานรหัส
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ลับขั้นสูง (เออีเอส) กุญแจลับ กุญแจสาธารณะ การลงนามดิจิทัล ฟังก์ชันแฮช ลายนิว้มอืดิจทิัล ลายน้ำ

ดิจทิัล  การทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ 

Confidentiality, integrity, authentication, non-repudiation, availability, threats, attacks, 

cryptography, data encryption standard (DES), advance encryption standard (AES), private key, 

public key, digital signature, hash function, digital fingerprint, digital watermark, penetration testing 

 

225371    การเรยีนรู้ของเครื่อง                                3(2-2-5) 

Machine Learning 

หลักการของการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้

แบบกึ่งมีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง วิธีการอองแซมเบิล การประเมินแบบจำลองและการประยุกต์ใช้

การเรียนรู้ของเครื่อง 

Concepts of machine learning, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised 

learning, reinforcement learning, ensemble method, model evaluation methods and application of machine 

learning. 

 

225372    การเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์                 3(2-2-5) 

 Programming for Robotics 

สถาปัตยกรรมหุ่นยนต์ การกำหนดค่าให้อาร์โอเอส แนวคิดอาร์โอเอส คำสั่งอาร์โอเอส  พื้นฐาน

การเขียนโปรแกรมอาร์โอเอส เซ็นเซอร์หุ่นยนต์ มอเตอร์หุ่นยนต์ 

ROS Architecture, configurating ROS, concepts of ROS, ROS commands, basic ROS 

programming, Robot sensor, Robot motor 

 

225373    การประมวลผลและเข้าใจภาพ                      3(2-2-5) 

Image Processing and Understanding 

แนวคิดพืน้ฐานการประมวลผลภาพดิจทิัล  การได้มาของภาพ โหมดสี การเพิ่มคุณภาพของภาพทั้ง

ในโดเมนเชิงพื้นที่และเชิงความถี่ การประมวลผลภาพกับรูปร่างและโครงสร้างของภาพ  การหาขอบของ

วัตถุ การแยกข้อมูลภาพ การนำเทคนิคการประมวลผลภาพใช้ในโปรแกรมประยุกต์ 

Fundamental concepts in digital image processing, image Acquisition, color model, image 

enhancement in the spatial domain, image enhancement in frequency domain, morphological image 

processing, edge detection, image segmentation, understand basic approaches to real-world applications 

in digital image 
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225374   การค้นคืนข้อมูล                                      3(2-2-5) 

Information Retrieval 

หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ การวิเคราะห์คำศัพท์และคำหยุด การสร้างดัชนี,

การจัดทำอภิธาน การกำหนดน้ำหนักสำหรับคำสำคัญ การขยายคำค้น การค้นคืนแบบบูลีน การสืบค้น

อย่างคลุมเครอื การจำแนกและการจัดหมวดหมู่เอกสาร การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ 

Principles and concepts of information retrieval, lexical analysis and stop lists, index construction, 

thesaurus construction, term weight, query expansion, Boolean retrieval, tolerant retrieval, document 

classification and clustering, evaluation of information retrieval 

 

225381 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยแพลตฟอร์มกลุ่มเมฆ     3(2-2-5) 

Application Development with Cloud Platform  

พื้นฐานของคลาวแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐานหลักการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยคลาวด์

แพลตฟอร์มไลบรารีสำหรับเครื่องลูกข่าย ชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดเก็บข้อมูล การรักษา

ความปลอดภัยและการรวมส่วนประกอบต่างๆ ของแอปพลิเคชัน การปรับใช้แอปพลิเคชัน การ

ตรวจสอบและแก้ไขบั๊ก และการปรับปรุงประสทิธิภาพ 

Fundamental Cloud Platform, core infrastructure, principles of application development with 

Cloud Platform for client libraries the Cloud SDK, data storage, securing and integrating components, 

deployment, debugging and performance tuning 

 

225382 เทคโนโลยีการพัฒนาและการปฏิบัติการ      3(2-2-5) 

Development and Operations Technology  

แนวคิดเกี ่ยวกับกระบวนการจัดการโปรแกรมเพื ่อให้บริการแก่ผู ้ใช้ กระบวนการพัฒนา

โปรแกรมแบบไปป์ไลน์ การติดตั้งโปรแกรมบนระบบเครือข่าย การพัฒนาโปรแกรมบนระบบเสมือน 

การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมแบบอัตโนมัติ การสร้างแพ็คเกจในการติดตั้งโปรแกรม   ความ

ปลอดภัยของใช้งานโปรแกรม 

Concept of the managing programs to provide operation to user, pipeline program 

development, deploy programs on networks, virtualization program development, validate program 

with automatic testing, creating install program packages, security management of using program 
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225391 การเตรยีมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

Preparation for Computer Science Professional Experience 

รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ

สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ

ปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

Types and 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 computer science. 

 

225392 การเตรยีมพร้อมสำหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3   1(0-2-1) 

Preparation for Computer Science Project III 

การเตรียมหัวข้อโครงงาน ตารางเวลาการดำเนินงาน กำหนดขอบเขต วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

จัดทำต้นแบบ จัดทำเอกสารแผนการดำเนินโครงงาน และการนำเสนอหัวข้อโครงงาน การใช้ภาษาอังกฤษ

ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเน้นทักษะการเขียนและการพูด 

Project preparation, operation scheduling, project boundary, system analysis and design, 

prototyping, documentation and project topic presentation. English in computer science focusing on writing, 

and speaking skills 

 

225393 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์                  3(2-2-5) 

Computer Science Project 

การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม

ความต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง การวิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล จัดทำเอกสารระบบ 

นำเสนอผลการดำเนินโครงงานตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย การใช้ภาษาอังกฤษในทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

Experiment or project development according to hypothesis, reconsidering to system analysis and 

design as requirement change, project development, unit test, system test, validation and verification, 

debug, result analysis, conclusion, documentation, and project presentation according to the research 

methodological process..  English in computer science focusing on listening, speaking, reading ,and writing 

skills 
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225471    การเรยีนรู้เชิงลึกประยุกต์                         3(2-2-5) 

Applied Deep Learning 

ความรู ้ทางคณิตศาสตร์และการคำนวณสำหรับการเรียนรู ้เชิงลึก  โครงข่ายประสาทเทียม  

โครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก  โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ โครงข่ายความเชื ่อแบบลึก 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำ และการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการจำแนกประเภทรูปภาพ 

การตรวจจับวัตถุ คอมพิวเตอร์วิทัศน์  และการเข้าใจภาษาธรรมชาติ 

Mathematical and computational for deep learning, artificial neuron network, deep artificial neural 

networks, convolutional neural networks, deep belief networks, recurrent neural network, and applications 

of deep learning.   deep learning for image classification, object detection, computer vision and natural 

language understanding 

 

225472    การออกแบบและพัฒนาเกม       3(2-2-5) 

Game Development and Design 

พื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิก อุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต การแปลงใน 2 มิติ รูปแบบการ

ออกแบบเกม สไปรต์ ภาพเคลื่อนไหว กล้องและไทลิง ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การตรวจสอบการชน

และปัญญาประดิษฐ์ การศกึษาเกมปัจจุบัน 

Basics computer graphics, input-output devices, two-dimensional transformation, design 

pattern, sprites, animation, camera and tiling, user interface, collision detection and basic AI, further 

study in games. 

 

225473 หัวข้อปัจจุบันทางปัญญาประดิษฐ์                                  3(2-2-5) 

 Current Topics in Artificial Intelligence 

 หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางปัญญาประดิษฐ์ ทฤษฎีพื้นฐานที่

เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์แนวโน้ม ศึกษาและพัฒนาการประยุกต์ใช้

ทฤษฏีทางด้านปัญญาประดษิฐ์ 

 Interesting topics of artificial intelligence, related fundamental theories, related technology 

or standard, trend analysis, study and develop application based on artificial intelligence concept 

 

225481 เทคโนโลยีบล็อกเชน         3(2-2-5) 

  Blockchain Technology 

หลักการและแนวคิดของบล็อคเชน วิทยาการรหัสลับ บล็อกและทรานแซกชัน รูปแบบเครือข่าย

ของบล็อกเชน ระบบแบบกระจายและระบบไม่รวมศูนย์ โปรโตคอลฉันทามติ การโทเคนไนซ์ กรณีการ

ใช้งานและการประยุกต์ ความปลอดภัยด้านการเงิน คริปโตเคอเร้นซี่  
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Principles and concepts of blockchain technology, cryptography, blocks and transactions, 

blockchain topologies, distributed and decentralized systems, consensus protocols, tokenization, use 

cases and application, financial security, cryptocurrency 

 

225482 การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์     3(2-2-5) 

 Decentralized Application Development 

หลักการและเทคนิคแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นกระจาย

อำนาจ ภาษาสัญญาอัจฉริยะ เครืองเสมือนอีเธอเรียม เฟรมเวิร์คการพัฒนา ส่วนติดต่อด้วยจาวา

สคริปต์ 

Principles and techniques of decentralized applications(Dapps), design and develop of Dapps, 

smart contract languages, ethereum virtual machine, development frameworks, Javascript interfaces, 

remote procedure call (RPC) 

 

225483 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 

 Current Topics in Software Development Technology 

 หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน 

ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

พัฒนาซอฟต์แวร์ 

 Interesting topics related to modern software development, related fundamental theories, 

related technology or standard, study and develop application using software development 

technology 

 

225491 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 1      6 หน่วยกิต 

  Work Integrated Learning 1 

        ประสบการณ์การเร ียนร ู ้ก ับผ ู ้ประกอบการด้านซอฟต์แวร ์และป ัญญาประดิษฐ์ ใน

สภาพแวดล้อมการทำงานจริง ผ่านการเรียนรู้แบบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จากสถานประกอบการให้ได้ผล

ลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การ

นำเสนองาน และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  

   Providing a learning experience for students, full involvement and an understanding of the 

software and artificial intelligence in a real environment private sector enterprise, project based learning 

methodology based on non- trivial problems to obtain working solutions with aiming to foster the 

development of self-learning, problem solving, team work, communication, presentation ,and sharing 

 



44 

 

225492  สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

Working, learning, gaining experience, improving working skills in computer science as an 

apprentice in private or government sectors 

 

225493 การฝึกงาน                   6 หน่วยกิต 

Professional Training  

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

Training, learning, gaining experience, improving working skills in computer science in private or 

government sectors 

225494  การศึกษาอิสระ        6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการ

อภปิราย ในหัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  

Searching, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing in 

computer science topic 

 

225495 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2      6 หน่วยกิต 

  Work Integrated Learning 2 

        ประสบการณ์การเร ียนร ู ้ก ับผ ู ้ประกอบการด้านซอฟต์แวร ์และป ัญญาประดิษฐ์ ใน

สภาพแวดล้อมการทำงานจริง ผ่านการเรียนรู้แบบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จากสถานประกอบการให้ได้ผล

ลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การ

นำเสนองาน และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  

   Providing a learning experience for students, full involvement and an understanding of the 

software and artificial intelligence in a real environment private sector enterprise, project based learning 

methodology based on non- trivial problems to obtain working solutions with aiming to foster the 

development of self-learning, problem solving, team work, communication, presentation ,and sharing 
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227361 การทดสอบซอฟต์แวร์         3 (2-2-5) 

Software Testing 

พื้นฐานการทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบการทดสอบ การตรวจ

ตราการออกแบบและชุดคำสั่ง การทดสอบแบบกล่องดำ การทดสอบแบบกล่องขาว เทคนิคการทดสอบ

อัตโนมัต ิการทดสอบเชิงสถิติ การทดสอบข้อบกพร่อง การวิเคราะห์และออกรายงานปัญหา 

Fundamental of verification and validation, analyze and design test case scenario, black box testing, 

white box testing, automated testing technique, statistical testing, defect testing, problem analysis and 

reporting 

 

241111 คณติศาสตร์ 1         3 (2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย 

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integrals 

 

241326  คณติศาสตร์เต็มหน่วย        3 (2-2-5) 

Discrete Mathematics   

โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ 

ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น 

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

recurrence relations, introduction to graph theory 

 

247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ        3(2-2-5)  

Probability and Statistics  

แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ทฤษฎีของเบส์ ตัวแปรสุ่มและ 

การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

การวิเคราะห์การถดถอย  

Basic concept of probability, conditional probability, Bayes theorem, random variables and 

probability distribution, sampling distribution, inferential statistics, analysis of variance, linear 

regression analysis 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1.  เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่ 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. เลขในลำดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคอมพิวเตอร์ 

  3.2 เลข 1,2 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวธิีการทางซอฟต์แวร ์

  3.3 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงสรา้งพื้นฐานของระบบ 

  3.4 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 

  3.5 เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาองค์การและระบบสารสนเทศ 

  3.6 เลข 6 หมายถึง กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

  3.7 เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์ 

  3.8 เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาการพัฒนาและปฏิบัติการซอฟต์แวร ์

  3.9 เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝกึวิชาชีพ/การอภปิราย/หัวปัจจุบัน 

 4. เลขในลำดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา โดยเรียงจากรายวิชาบังคับชั้นปีที่ 1,2,3,4 

ตามลำดับก่อน แล้วจึงเรียงรายวิชาเลือกชั้นปีที่ 1,2,3,4 ตามลำดับ อนุกรมเริ่มที่เลข 1 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1 นางสาวสุรางคนา ระวังยศ* 

 

35599001XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Computer Science and Engineering 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

University of Louisville, USA. 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 

2545 

 

2541 

2 นายกนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น 350010005xxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2560 

2547 

2542 

3 นายเกียรติกุล สุขสมสถาน* 35301005XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี 

2548 

2542 

4 นายธนวัฒน์ แซ่เอียบ* 58399900XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 

2541 

5 นายธรรมรัตน์ ธรรมา 37605004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

6 นายวรกฤต แสนโภชน์* 36599005XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2548 

 

2544 

7 นายศักดิ์พันธุ์ แดงมณี* 15603000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 

 

2550 

8 นางสาวเมธวรรณ ใจไว* 15499000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2553 

2550 

หมายเหตุ :  *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกงาน (6 หน่วยกิต) และสหกิจ

ศกึษา (6 หน่วยกิต) ให้นิสติเลือกทำ ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนสิิต มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

(2) บูรณาการความรู ้ที ่เรียนมาเพื ่อนำไปแก้ปัญหาโดยใช้ความรู ้ด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมอืได้อย่างเหมาะสม 

(3) มมีนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ดี 

(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 

(5) มคีวามกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสรา้งสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2  ช่วงเวลา  

      ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

          4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

       จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย  

  ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที ่เก ี ่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ว ิทยาการ

คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการวิจัย เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการ

บริการสังคม หรือเพื่อความบันเทิง โดยมีจำนวนผู้ร่วมโครงงาน 1-2 คนต่อโครงการ มีซอฟต์แวร์และ

รายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่

มุ่งเนน้การสรา้งผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

      โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นิสิตสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้

ในการทำโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

       นิสิตสามารถทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทำ

โครงงาน ซอฟต์แวร์ที่ได้จากโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.3  ช่วงเวลา 

  ภาคการศกึษาปลายของช้ันปีที่ 3 และภาคการศกึษาต้นของชั้นปีที่ 4 

5.4  จำนวนหน่วยกิต 

       6 หน่วยกิต 

5.5  การเตรยีมการ 

 มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซด์ และปรับปรุงใหท้ันสมัยเสมอ อกีทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศกึษา 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษา โดยอาจารย์ที่

ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโปรแกรม

และการทำงานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะการทำงาน

หลักของโปรแกรม โดยการจัดสอบการนำเสนอ ที่มอีาจารย์ผูป้ระเมินไม่ต่ำกว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ มีการสอนแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม การ

อ่อมนอ้มถ่อมตน การสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่าง

เหมาะสมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแทรกใน

กิจกรรมต่างๆ เช่น ปฐมนิเทศ, มัชฉิมนิเทศ และปัจฉิม

นิเทศของนสิิต 

2. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นิสิตมจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 

เคารพในสิทธิทางปัญญาและขอ้มูลส่วนบุคคล การใช้

เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง 

 สนับสนุนให้นสิิตเข้าร่วมในกิจกรรมที่เน้นความ

รับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมไทย 

3. ดา้นภาวะผู้นำ โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัด

แบบคณะทำงาน เพื่อส่งเสริมให้นสิิตได้ฝึกฝนการ

ทำงานเป็นหมู่คณะและมีความเป็นผู้นำ 

 

2.ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)  

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาใน

ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่ให้

ผู ้เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสารและ

การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ

แสดงบทบาทสมม ุ ต ิ เก ี ่ ย วกั บ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 

และกิจกรรมการนำเสนองาน/โครงงาน                

ที่ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร ทั้ง

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

1.ประเมินความรู้ทางหลักภาษาที่

ใช้ในการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและจาก 

การนำเสนอผ่านงานที่มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการ 

สื่อสาร 

PLO 2 ผ ู ้ เ ร ี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้

เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

และการทำงาน โดยการฝึกปฏิบัติโดย

ใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน

1. ประเม ินความร ู ้ เก ี ่ ยวกั บ

เทคโนโลยีที ่ใช้ในชีวิตและจำวัน

และการทำงาน 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

ช ีว ิตประจำว ันและการทำงานใน

อนาคต 

2.ให้ผู้เรียนนำเสนอและจัดการข้อมูล

โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

 

2. ประเมนิจากความถูกตอ้ง ในการ

ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการ

สื่อสาร เพื่อการศึกษาและสืบค้น

ข้อมูล 

3. ประเมนิทักษะดา้นสารสนเทศ  

สื่อ และเทคโนโลยี (Information, 

Media and Technology Skills) 

ประกอบด้วย การรู้เท่าทัน

สารสนเทศ (Information Literacy) และ 

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy 
PLO 3 ผู ้เรียนสามารถจัดการ

ชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้

ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการบรรยาย

แนวคิดที่สำคัญ การทำกิจกรรมในชั้น

เรียน และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย 

(Activity Based Education)  

 

2.จัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนมีความรอบรู้

ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู ้ทางด้านสังคม  (Social Literacy) 

ความรอบร ู ้ทางด ้านส ิ ่ งแวดล ้อม  

(Environmental Literacy) และ ความรอบ

รู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ใน

ร ูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่

สำคัญ ให้ความรู ้  ส ่งเสริมให ้เกิด

กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้

ผู้เรียนเกิดทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู ้เรียน 

รวมทั ้งสามารถเสนอแนวคิดในการ

จัดการปัญหาของตนเอง ได้อย ่าง

สร้างสรรค์  

1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในชั ้นเรียน การสะท้อนการ

เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่มและ

รายบุคคล  

2. ประเมนิความรอบรู้ทางดา้น

สุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู้ทางดา้นสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางดา้น

สิ่งแวดลอ้ม  (Environmental 

Literacy) และ ความรอบรู้ทางดา้น

การเงิน (Financial Literacy) 
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เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

3. ประเมินจากชิน้งาน/โครงงานที่เกิด

จากความคิดของผูเ้รียนในการ

แก้ปัญหาของตนเอง 

PLO 4 ผูเ้รียนสามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่น และแสดงออกถึงคุณลักษณะ

ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณา

การความรู ้มาใช้ในการทำกิจกรรม/

โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ช ุ มชนเป ็ นฐาน (Community Based 

Learning) เพ ื ่ อทำให ้ เก ิดการทำงาน

ร่วมกันของผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การทำงานเป็นทีม ใช ้ท ักษะในการ

ดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและ 

ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของ

เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย โดย

เป ็นการเร ียนร ู ้ ใช ้ป ัญหาเป ็นฐาน 

(Problem Based Education) จากชุมชน 

เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถ

นำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(Creative Thinking) 

1. ประเมนิทักษะทางสังคมและการ

เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and 

Cross-Cultural Skills) โดยผ ่านการ

ทำงานเป็นทีม ในฐานะเป็นพลเมือง

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์

และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางด้าน 

สุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

3. ประเมนิจากการสะท้อนคิด              

การอภิปราย และการนำเสนอ

แนวคิด   

PLO 5 ผูเ้รียนสามารถแสดงออก

ซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กิด

การพัฒนาตนเองและดำรงช ีว ิต

อย่างมีคุณภาพ (Growth mindset) 

ผ ่ า น ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น จ า ก

สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน หรือ

กรณีศกึษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ส่งเสริมให้ผู ้เรียน สืบค้น รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห์และสรปุประเด็นปัญหา

ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม เพื่อใช้ใน

1. ประเมินความรู้และพฤติกรรม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 

2. ประเม ินความร ู ้และแนวคิด

ความเป็นผู้ประกอบการ 

3. ประเมนิจากการวิเคราะห์ตนเอง

เพื ่อการพัฒนาการเรียนรู ้ของ

ตนเองและในการประกอบอาชพีใน

อนาคต 

4.  ประเม ิ นจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช ้ท ักษะ

ความเป ็นผ ู ้ประกอบการ และ 
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เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

การค ิดวางแผนแก ้ไขป ัญหาอย ่าง

สร้างสรรค ์

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความเป็น

ผู ้ประกอบการ (Entrepreneurs mindset) 

โดยใช ้กระบวนการคิดเช ิงออกแบบ 

(Design Thinking) ในการเสนอแนวคิด

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ 

Prototype ท ี ่ เก ิ ดจากป ั ญหาการ

ดำรงชีวติประจำวัน 

กระบวนการค ิดเช ิ งออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมนิจากการสะท้อนคิด การ

อภิปราย และการนำเสนอแนวคิด 

PLO 6 ผูเ้รียนสามารถออกแบบ

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ให้ผู ้เรียน

บูรณาการความรู้ของหมวดรายวิชา

ศึกษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์

แนวคิด ผ่านกระบวนการคิดเช ิง

ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้

ผู้เรียนเสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบ

ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของ

ต น  ( Project Based Education) ใ น

การแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

ตลอดจนสร ้างนว ัตกรรมที ่ตอบ

โจทย์ผู ้ใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ

ว ิ ช าช ี พ  ( Social Innovation) ผ ่ าน

กระบวนการทำงานเป็นทีม 

1 .  ป ร ะ เ ม ิ นท ั กษ ะท ี ่ ใ ช ้ ใ น

กระบวนการของการค ิดเชิ ง

ออกแบบ ประกอบด้วย การ เข้าใจ

ป ัญหา การกำหนดป ัญหาให้

ชัดเจน  การระดมความคิดการ

สร้างต้นแบบที ่ เล ือก และการ

ทดสอบ 

2. ประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้ผา่น

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

(4Cs) ประกอบดว้ย  การคิด

วิเคราะห์ (Critical Thinking)  การ

สื่อสาร (Communication) การ

ร่วมมอื (Collaboration) และ 

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

PLO 7 : ผู้เรียนสามารถอธิบาย

ทฤษฎ ี  หล ักการโครงสร ้าง

พื ้นฐานของระบบ ขั ้นตอนวิธี

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

และปัญญาประดิษฐ์ 

 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นสำคัญ เพื่อใหน้ิสิตมี

ความรู ้ความเข้าใจหลักการทาง

ทฤษฎี และสามารถประยุกต์ปฏิบัติ

ในสภาพแวดล้อมจริง โดยการเรียน

การสอนตอ้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1. การทดสอบผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้ 

2. การประเมนิชิน้งาน 

3. การประเมินการนำเสนอ

หนา้ช้ันเรยีน 

4. การประเมินผลการอภิปราย

และการตอบคำถาม 
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2. การมอบหมายงานให้ค ้นคว ้า

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เขียน

รายงานและนำเสนอผลงาน 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ใน

รายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์

สถานการณ์จำลองและสถานการณ์

เสม ือนจร ิง ทดลองแนวคิดและ

นำเสนอแนวทางการเขียนโปรแกรม

แก้ปัญหาที่เหมาะสม 

PLO 8 : ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้

เทคโนโลยี เครื่องมือที่เหมาะสม

ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ของระบบ ขั้นตอนวิธี 

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

และปัญญาประดิษฐ์ ตรงตาม

ความตอ้งการของอุตสาหกรรม

ดิจทิัล 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือสำหรับช่วยใน

การออกแบบ พัฒนาโปรแกรม โดย

การฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาและ

ต ั วอย ่ างแอปพล ิ เคช ันท ี ่ ใ ช ้ ใน

ชีวิตประจำวัน  หรือสำรวจปัญหาที่

พบในชุมชน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส ่งเสริมให้ผู ้เร ียนมีทักษะในการ

ออกแบบประสบการณ์ โดยลงพื้นที่

ในชุมชนเพื่อหาความต้องการของ

ผูใ้ช้จริง 

1. ประเมนิกระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ของผูเ้รียน จากการ

สังเกตการณ์ การสนทนา

แลกเปลี่ยนความรู้ และผลลัพธ์

ในแต่ละกระบวนการของ

ผูเ้รียน 

2. ประเมินจากการเสนอ

แนวคิด การอภปิราย และการ

ตอบคำถาม 

PLO 9 : ผ ู ้ เ ร ี ย น ส า ม า ร ถ

แก้ปัญหาอุตสาหกรรมดิจ ิทัล

และชุมชน  โดยใช้องค์ความรู้

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

ขั้นตอนวิธี กระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ให้ผู ้เรียน

บูรณาการความรู ้ของหมวดราย

วิชาเอกบังคับ ร่วมกับกลุ่มวิชาเอก

เลือก โดยให้ผู้เรียนฝึกการบริหาร

จัดการโครงการในรูปแบบโครงงาน

ที ่ เก ี ่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์  

(Project Based Education) โดยเน ้น

ให้ผู้เรยีนทำงานเป็นทีม และชี้ให้เห็น

ถึงบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ในการทำงานเป็นทีม 

1. ประเมินกระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ของผูเ้รียน จากการ

สังเกตการณ์ การสนทนา

แลกเปลี่ยนความรู ้และผลลัพธ์

ในแต่ละกระบวนการของ

ผูเ้รียน 

2. ประเมินจากการนำเสนอ

แนวคิด การอภปิราย และการ

ตอบคำถาม 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

1.คุณธรรม จริยธรรม  

(1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และซื่อสัตย์สุจรติ 

  ✓    ✓   

(2)  มีจติอาสาและสำนกึสาธารณะ เป็นพลเมอืงท่ีมีคุณค่า

ของสังคม มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม                  

 ✓  ✓    ✓  

(3) มภีาวะความเป็นผู้นำและผูต้าม สามารถทำงานเป็นทีม

และสามารถแกไ้ข ข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 

✓ ✓  ✓     ✓ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ัง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

✓       ✓  

(5)  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย เคารพกฎระเบียบ

และข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม             

  ✓    ✓   

(6)  สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อ

บุคคล องค์กรและสังคม 

  ✓ ✓    ✓ ✓ 

(7)  มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี  ✓ ✓ ✓    ✓  

2.ความรู ้

(1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญใน

เนื้อหาสาขาท่ีศึกษา 

    ✓ ✓ ✓   

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความ

ตอ้งการทางคอมพวิเตอร์ รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะ

และการใชเ้ครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

     ✓  ✓ ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือ

ประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้

ได้ตรงตามขอ้กำหนด 

     ✓  ✓ ✓ 

(4) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวชิาการและ

ววิัฒนาการคอมพวิเตอร์ รวมท้ังการนำไปประยุกต์                      

    ✓   ✓ ✓ 

(5) รูเ้ข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทาง

คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

    ✓  ✓ ✓  

(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อเล็งเห็น

การเปลี่ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง                     

    ✓  ✓ ✓  

(7)  มปีระสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์

ซอฟต์แวร์ท่ีใชง้านได้จรงิ  

        ✓ 

(8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึษากับ

ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง                     

        ✓ 

3.ทักษะทางปัญญา  

(1) มทัีกษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คดิแบบองค์รวม คิด

อย่างมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

     ✓  ✓  

(2) สามารถสืบค้น ตคีวาม และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้

ในการแกไ้ขปัญหา อย่างสร้างสรรค์ 

       ✓ ✓ 

(3) สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น

ปัญหาและความต้องการ  

        ✓ 

(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหา

ทางคอมพวิเตอร์ได้ อย่างเหมาะสม 

        ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

(5) ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิาหาแนวทางใหมใ่นการ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

        ✓ 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีด ีมีทักษะดำเนนิชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

สามารถสื่อสาร ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่ม

คนหลากหลายได้ อย่างมีประสทิธิภาพ 

   ✓  ✓   ✓ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลอืและอำนวยความสะดวกใน

การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในบทบาทของผู้นำ หรือ

ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 

   ✓  ✓  ✓  

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นท่ี

เหมาะสม 

   ✓  ✓ ✓ ✓  

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและ

รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

    ✓ ✓  ✓  

(5) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไข

สถานการณ์ท้ังส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยนื

อย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 

   ✓      

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเอง

และทางวิชาชพี อย่างต่อเนื่อง 

   ✓ ✓    ✓ 

5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชเ้ครื่องมือท่ีจำเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อ

การทำงานที่เกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ 

      ✓ ✓  



 
 

 

 

59 
 

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

(2) สามารถแนะนำประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใช้

สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ

ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

       ✓ ✓ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและ

การเขียน พร้อมท้ังเลอืกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่าง

เหมาะสม 

✓    ✓    ✓ 

(4) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  ✓   ✓   ✓ ✓ 

6.สุนทรียภาพ 

มคีวามรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ท่ี

ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

  ✓ ✓ ✓     

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยท่ีส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ   ✓ ✓ ✓  ✓   

(2) สามารถพัฒนาบุคลกิภาพได้อย่างเหมาะสม ✓  ✓ ✓  ✓  ✓  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

กลุ่ม

วชิา/

รหัสวิขา 

ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          

กลุ่มภาษา          

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน          

001102  ภาษาไทยเชงิวชิาการ          

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชวีติประจำวัน          

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร          

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการและวิชาชพี          

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั          

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล                   

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล                                   

กลุ่มทักษะชวีิต          

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีติ                     

003102 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีติ          

003203 ความเป็นพลเมอืงและความรับผิดชอบต่อสังคม          

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน          

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล          

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชพี          
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กลุ่ม

วิชา/

รหัสวิขา 

ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

หมวดวิชาเฉพาะ          

วชิาแกน          

225201 การโปรแกรมเชงิตัวเลข          

241111 คณิตศาสตร์ 1          

241326 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย          

247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ          

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ          

วิชาเอกบงัคับ          

กลุ่มประเด็นดา้นองค์กรและระบบสารสนเทศ             

225251 การวเิคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ          

225351 วทิยาการรหัสลับและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ          

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต์          

225241 ระบบจัดการฐานขอ้มูลและออกแบบฐานขอ้มูล          

225242 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน          

กลุ่มเทคโนโลยีและวธิีการทางซอฟต์แวร ์          

225100 วทิยาการคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น          

225111 การเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น          

225211 หลักการเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุเบือ้งต้น          

225212 การพัฒนาเว็บแอปพลเิคชัน          

225291 การเตรียมพร้อมสำหรับโครงงาน 1          
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กลุ่ม

วิชา/

รหัสวิขา 

ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

225292 การเตรียมพร้อมสำหรับโครงงาน 2          

225311 แนวคิดวศิวกรรมซอฟต์แวร์          

225331 วทิยาการขอ้มูลและการประยุกต์          

225392 การเตรียมพร้อมสำหรับโครงงาน 3          

225393 โครงงานวทิยาการคอมพวิเตอร์          

กลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ          

225101 การคิดเชงิตรรกะ          

225131 แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์          

225231 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวธีิ           

225271 หลักการปัญญาประดิษฐ ์          

225312 การพัฒนาแอปพลเิคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี          

225341 เครอืข่ายคอมพวิเตอร์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์          

225371 การเรียนรู้ของเครื่อง          

กลุ่มฮารด์แวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์          

225261 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์          

วิชาเอกเลือก          

กลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์          

225372 การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์          

225373 การประมวลผลและเขา้ใจภาพ          

225374 การค้นคืนข้อมูล          
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กลุ่ม

วิชา/

รหัสวิขา 

ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

225471 การเรียนรู้เชิงลึกประยุกต ์          

225472 การออกแบบและพัฒนาเกม          

225473 หัวขอ้ปัจจุบันทางปัญญาประดษิฐ์          

กลุ่มเทคโนโลยีพัฒนาซอฟตแ์วร ์          

225381 การพัฒนาแอปพลเิคชันด้วยแพลตฟอร์มกลุ่มเมฆ          

225382 เทคโนโลยกีารพัฒนาและการปฏบัิตกิาร          

225481 เทคโนโลยีบล็อกเชน          

225482 การพัฒนาแอปพลเิคชันแบบกระจายศูนย์          

225483 หัวขอ้ปัจจุบันทางเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์          

227361 การทดสอบซอฟตแ์วร์          

กลุ่มเสริมทักษะการทำงาน          

225491 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 1          

ประสบการณ์ภาคสนาม          

225492 สหกิจศกึษา          

225493 การฝึกงาน          

225494 การศึกษาอิสระ           

225495 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2          
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กลุ่ม

วิชา/

รหัสวิขา 

ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ          

225391 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วชิาชีพวทิยาการ

คอมพิวเตอร์  
         

กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น          

225120 ระเบียบวธีิการเขียนโปรแกรม          

225121 โมบายแอปพลเิคชันแบบไม่โค้ด          

225122 กีฬาอเิล็กทรอนิกส ์          
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

 (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจรติ 

(2)  มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม มีวนิัย                        

     ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไข                  

ข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

(5)  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ               

      ขององค์กรและสังคม 

(6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและ

สังคม 

(7)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสำเร็จทางธุรกิจ ผูพ้ัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์

โปรแกรมจำเป็นมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ 

อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพื่อให้นิสิต

สามารถ  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมี

คุณสมบัติ ด้านคุณธรรม จรยิธรรมอย่างนอ้ย 7 ข้อตามที่ระบุไว้ 

นอกจากนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีวิชาเกี่ยวกับ กฎหมายและ

จรยิธรรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม 

จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นข้อสอบอาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทำ

กิจกรรมที่กำหนด มีการกำหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนน

ความประพฤติของนิสิต นิสิตที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคม

เพิ่มก่อนจบการศกึษา 

กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยโดยเน้น

การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนิสิตต้องมี

ความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู ้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็น
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สมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่นเป็น

ต้น  นอกจากนีอ้าจารย์ผูส้อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรมในการสอนทุกรายวิชา

รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ทำดี ทำประโยชน์แก่

ส่วนรวม เสียสละ นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช้

ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม 

1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั ้นเรียน การส่งงานตาม

กำหนดระยะเวลาทีมอบหมาย และ การร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

(3) ปริมาณการกระทำทุจรติในการสอบ 

(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2  ความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) มคีวามรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้หาสาขาที่ศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข

ปัญหา 

(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั ้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ

องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด 

(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 

(5) รู ้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง

ต่อเนื่อง 

(6) มีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้

จรงิ  

(8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
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2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา

และแนะนำให้ผู้เรียนทำการค้นคว้า หรอื ทำความเข้าใจในประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้

การสอนจะเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์และชี้ให้เห็นความสัมพันธ์

ระหว่างทฤษฎีกับปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมจริง  

ผู้เรียนได้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเองทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ

ของรายวิชานั้น ๆ  

นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ

เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการ 

 

2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละ

วิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นสิิตอยู่ในหลักสูตร ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการ

ปฏิบัติของนิสใินด้านต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบย่อย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทำ 

(4) ประเมินจากการนำเสนอโครงการที่นำเสนอ 

(5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชัน้เรียน 

(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศกึษา 

 

3  ทักษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) มีท ักษะการคิดอย่างมีว ิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดอย ่างมี

วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 

อย่างสรา้งสรรค์  

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ  
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(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้ 

อย่างเหมาะสม  

(5) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ให้มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู ้จัก 

ค้นคว้าวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เกิดทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีการ

พัฒนาค้นหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจแล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายและนำเสนอ 

อาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้ง

แนวคิดด้วยตนเอง  

ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดย

การประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจาก

กลุ่มคำตอบที่ให้มา ไม่ควรมคีำถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ 

(1) กรณีศกึษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีดิจทิัล 

(2) การอภิปรายกลุ่ม 

(3) ให้นสิิตมีโอกาสปฏิบัติจริง 

 

3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทำได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหา 

อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแกป้ัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยง

ข้อสอบที่เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคำถาม

เกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนิสิตเช่นประเมินจากการ

นำเสนอรายงานในชัน้เรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรอืสัมภาษณ์เป็นต้น 

 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสาร

ทั ้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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(2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม

ทำงาน 

(3)  สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชีน้ำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

(4)  มีความรับผดิชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

(5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

(6)  มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสติต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน

คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา 

ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้อง

สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ให้นิสิตระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นิสิตไป

เรียนวิชาทางดา้นสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 

4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ (1) (2)และ (3)ได้ใน

ระหว่างการทำกิจกรรรมร่วมกัน 

ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี

ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผดิชอบดังนี ้

(1) สามารถทำงานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

(2) มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้

เป็นอย่างดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกีับผูร้่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

(5) มีภาวะผู้นำ 
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ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนำเสนองานกลุ่มใน

ช้ันเรยีนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน

ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 

 

5  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มทีักษะในการใชเ้ครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 

(2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์

หรอืการแสดงสถิตปิระยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ง

เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง

และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์

เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

 

5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดมาตรฐานนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพ ต่อนิสติในชัน้เรียน อาจมกีารวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนสิิต 

ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื ่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจากความสามารถในการ

อธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการ

นำเสนอต่อชัน้เรียน 
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6. สุนทรียภาพ 

มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2)  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตตระหนักและเห็นความสำคัญของการ

ดูแลรักษาสุขภาพ การจัดท่าทางในการทำงานและการเรียนให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีการนำเสนอ

ผลงานหน้าห้องเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้มีความมั่นใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะ

การนำเสนอด้านวิชาการ 

 

7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

ประเมินจากการนำเสนอผลงาน มีแบบประเมินที่มีหัวข้อด้านบุคลิกภาพและมี

การใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองให้มีภาวะสุขภาพที่ดี

ยิ่งขึ้น 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

           ให้กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน 

และนำไปดำเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได้ 

                     2.1.1  ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 

                     2.1.2  จัดตัง้คณะกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชา 

                     2.1.3  จัดให้มกีารประเมนิข้อสอบของรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

                     2.1.4  จัดใหน้ิสติประเมินประสิทธิภาพในการสอนในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 

 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ของนิสิต ควรเน้นการทำวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ

ของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดังตัวอย่าง

ต่อไปนี ้

2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ

การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ

ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การ

ส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถาน

ประกอบการนัน้ ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 5 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินตำแหน่ง และหรอืความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑติ 
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2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื ่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ

สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ 

ของบัณฑิตที่จะจบการศกึษาและเข้าศกึษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ในสถานศกึษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมนิจากบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ

ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ

อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ด้วย 

2.2.6 ผลงานของนิสิตที ่ว ัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จำนวนโปรแกรม

สำเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย, (ข) จำนวนสิทธิบัตร, (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, 

(ง) จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคก์ร

ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่

เต็มเวลา 

   3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

   4. ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม

เกณฑ์การสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไป

ตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำวิจัยสายตรง 

 1.3 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ

ประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู ้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ 

สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

(2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวชิาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  

การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(3) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

(1) สนับสนุนใหอ้าจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ 

พัฒนาภูมิปัญญาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

(2) มกีารกระตุน้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(3) ส่งเสริมการทำวจิัยสร้างองค์ความรูใ้หม่เพื่อพัฒนาความเช่ียวชาญในสาขาวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์ และการทำวิจัยภายในหอ้งเรียน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรอืเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑติ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กร

ที่เป็นนายจ้างของบัณฑติ เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑติ เพื่อนำข้อมูลมาเป็น

ส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง

แท้จรงิ 

 

3. นิสิต 

3.1 ห้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิตการใ  

3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการใหก้ับนิสติทุกคนพร้อม 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำใน 

การจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสิต 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต  

กรณีที่นสิิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับการประเมนิในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องขอดู 

กระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ 

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

4.1.1 สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทขึน้ไป ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

หรอื สาขาที่เกี่ยวข้อง หรอืมีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
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          4.1.3 มีคุณสมบัติอื ่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 

          4.1.4 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นิสติ และมีประสบการณ์ทำวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

    มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 

การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารอืแนวทางที่จะทำใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

     พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิ

การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโทหรือตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อเรียนเชิญ

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอน หรอืเสนอต่อคณะกรรมการฯ ใน

การพิจารณาอนุมัต ิและดำเนนิการเรียนเชญิเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

     การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มกีารประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดย

คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการสอน 

และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนีเ้พื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและนำไปปรับปรุงการ

จัดการเรยีนการสอนต่อไป  

    หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร ซึ ่งจะ

รายงานข้อมูลการดำเนนิการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้อัตรา

การสำเร็จการศึกษา จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป 

ปัจจัย/สาเหตุที ่มีผลกระทบต่อจำนวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ

ดำเนนิการใหม่สำหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

    การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะ

ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ

รายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร เป็นแบบรวมศูนย์ โดย

มหาวิทยาลัย/คณะ เป็นผู้รับผดิชอบควบคุมและจัดหาใหม้ีเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียน

การสอน ประกอบด้วย 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความจุ 100 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ณ อาคารเรียนรวมหลัง

ใหม่หลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความจุ 80 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง ณ อาคารเรียนรวมหลัง

ใหม่หลังที่ 3 

3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ 

อุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

      นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอน

เอง สืบค้นข้อมูลและสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้ 

4. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100  Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา 

5. บริการ Wireless Access Point จำนวน  456 จุดครอบคลุมพืน้ที่ภายในอาคารเรียนและ

หอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps 

6. ชุดปฏิบัติการ Comprehensive robotic stem learning สื่อการสอนและงานวิจัยในกลุ่ม 

Artificial Intelligence, Internet of Everything และ Robotic Programming  จำนวน 20 ชุด  

      จำนวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ

จำนวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และ

หนังสืออเิล็กทรอนิกส์จะมีจำนวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจำนวนที่กำหนดโดย ประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ

จองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื ่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได ้ 

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า

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

Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน 
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6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

       ในกรณีที่ต้องจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม เนื่องจากทรัพยากรมีไม่เพียงพอ 

หรอืไม่ทันสมัย ดำเนนิการดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตดิตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร 

สำรวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อและตำราที่ใช้ในการเรียน

การสอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการประจำคณะ 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื ่อการ

วางแผนจัดสรรงบประมาณประจำปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

4. มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะทางให้อาจารย์

และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

       การประเม ินความเพ ียงพอของทร ัพยากรการเร ียนการสอน ดำเน ินการโดย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ ผูส้อน ผูใ้ช้ และ

บุคลากรที่รับผดิชอบทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ดำเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3       และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      ภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

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

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผล   

การเรียนรู้ทีก่ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      กล

ยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แลว้ 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รบั   

การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 
 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที ่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที ่มีผลดำเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่นอ้ยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1)  การประชุมวางแผนกลยุทธ์การสอนร่วมกันจากอาจารย์ในสาขาวิชา และเปิด

โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ใน

การใชก้ลยุทธ์การสอน  

(2)  ภายหลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรือ

ผูส้อนรายวิชาขอคำแนะนำจากอาจารย์ท่านอื่นอย่างต่อเนื่อง 

(3)  อาจารย์ผู้สอนทำการวัดประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถาม หรือการ

สนทนากับนิสติ ในระหว่างภาคการศกึษา  

         (4)  อาจารย์ผู้สอนประเมินนิสิตจากผลการสอบ พฤติกรรมการแสดงออก และการทำ

กิจกรรม 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยสำนักทะเบียนและ

ประเมินผล 

  2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นิสติ โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 

  3. การประเมินการสอนโดยตัวอาจารย์ผูส้อนเอง (ประเมินตนเอง) 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมนิหลักสูตรในภาพรวมประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ  

1. ประเมินจากนิสิตชั้นปีสุดท้าย และติดตามจากการฝึกงานของนิสิต ซึ่งจัดให้มีการประเมิน

จากผู้ดูแลนิสิตขณะฝึกงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตที่

จบการศกึษาในช่วงวันรับปริญญาอกีด้วย 

 2. ประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง โดยมีการส่งหนังสือถึงนายจ้างของ

บัณฑติเพื่อสอบถามถึงความรูค้วามสามารถ และการทำงานโดยรวมของบัณฑิต 

 3. ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การศกึษา หัวหนา้หน่วยงานและผูป้ระกอบการภายนอก 

 4. ประเมินจากการประชุมตัวแทนนิสติกับอาจารย์ในสาขาวิชา 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม 

และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้

ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทำทุก 4 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก  

ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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ภาคผนวก ข  

ตารางเปรยีบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565  
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มคอ.1 สาขา

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต   

   หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หนว่ยกติ 90 หน่วยกิต 84 หน่วยกิต 

   2.1 วชิาแกน 12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

- แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห ์  - 3 หน่วยกิต 

- คณิตศาสตร์ดิสครตี  - 3 หน่วยกิต 

- สถิตสิำหรับนักวทิยาศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

-วธีิการคำนวณเชงิตัวเลขหรือความ

น่าจะเป็น 

 - 3 หน่วยกิต 

- ภาษาอังกฤษวชิาชีพ  - 3 หน่วยกิต 

   2.2 วชิาเฉพาะด้าน 36 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 60 หน่วยกิต 

-กลุ่มประเด็นดา้นองค์กรและระบบ

สารสนเทศ 
3 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

-กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

-กลุ่มเทคโนโลยแีละวิธีการทาง

ซอฟต์แวร์ 
12 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

-กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 12 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

-กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ 
3 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

   2.3  วชิาเลอืก  12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

4. ประสบการณ์ภาคสนาม  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

5. รายวิชาบังคบัไม่นบัหน่วยกติ  1 หนว่ยกติ 1 หนว่ยกติ 

รวม  (หน่วยกิต)    ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 126(1) 126(1) 
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ตัวอย่าง ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไป                                   30      หน่วยกิต                  วชิาศึกษาท่ัวไป                               30       หน่วยกิต            

 

001101 การใชภ้าษาไทย                                  3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language      

       การสื่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค สำนวน 

และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสำคัญจากการ

ฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และ

การแสดงความคิดผ่านท ักษะการใช้ภาษาไทยที่

เหมาะสม 

        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 usage of appropriate Thai 

001101

  

ภาษาไทยในชวีิตประจำวัน                  2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการ

รับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร 

การสื่อสารในชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                      3(2-2-5) 

Ready English  

      คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการ

ใช้ภาษาอังกฤษในชีวติประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตนเอง

และบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน 

การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การ

สนทนาในร้านอาหาร การเลือกซื้อสินค้า และการกล่าว

ลา 

     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 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                          1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น       การ

ผลิตผลงานเชิงวิชาการ     

      Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                         3(2-2-5) 

Explorative English 

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

คำศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์

ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง 

การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการ

ส ื ่อสารระหว ่างประเทศ การใช ้ภาษาอังกฤษใน

สนามบิน ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การ

อธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงาน

เลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

001103   

 

 

 

 

 

3 (2-2-

5) 

 

ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน       3(2-2-5) 

 English for Daily Life      

      คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง

และผูอ้ื่นในชีวติประจำวัน 

      Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for 

communicating basic information regarding self and 

others in daily life context  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

      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 accomudation booking 

using internet, international phone calling, 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 

      คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและ

สื่อในชีวิตประจำวัน หลักการใชภ้าษาอังกฤษในการฟัง 

พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุป

ความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟ

และตาราง การตีความและการนำเสนอข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ 

      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 

001104

  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                3(2-2-5) 

English for Communication 

     คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

      Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in familiar situations 

and describing familiar matter 

 

002201 พลเมืองใจอาสา                                   3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

     สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก

ระด ับ จ ิตอาสา สำน ึกสาธารณะ ความกตัญญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การ

ปร ับต ัวเข ้าก ับการเปล ี ่ยนแปลงทางส ังคมและ

วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

     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 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ       3(2-2-5)        

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลแีละไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in academic 

and professional contexts 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                             3(3-2-5)                             

Multicultural Society    

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ

และความร ุนแรงในส ั งคมพห ุ ว ัฒนธรรม กระแส                 

การเปลี ่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน        

ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 

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 

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล           1(0-2-1)  

  Technology Usage for Digital life 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์และ

อนิเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำธุรกรรม

พาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส์ การใช ้ เทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน ็ต การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน 

      Concepts of computer and internet technology, 

office software, principles of electronic commerce, 
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of Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao 

dimensions            

usage of computer and internet technology, usage 

of office software 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม             3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ

กาย จิต อารมณ ์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์

และวางแผนการร ับประทานอาหารเพ ื ่อส ุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์

ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออก

กำลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

อ ุบ ัต ิ เหต ุทางจราจร การร ับม ือก ับอ ุบ ัต ิภ ัย ภัย

ธรรมชาต ิ  การวางแผนและการจ ัดการน ้ ำ ใน

ชีวิตประจำวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้

พลังงานอย่างประหยัด                 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                          2(1-2-3) 

  Digital Intelligence Quotient 

     หลักกฎหมายและจริยธรรมที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หล ักการส ืบค ้นข ้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

นำเสนอข้อมูล การสื ่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยสีารเทศ

และการสื่อสาร 

      Principles of laws and ethics concerning information 

technology, principles of information accessing and 

information, extracting information and presentation, 

ethical communication according to laws concerning 

information technology and communication 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                        3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ

ระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรม

พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ            

และโปรแกรมประยุกต์เพื ่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น       

คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและ

ชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง     

มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      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 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ          3(2-2-5) 

  Artistic for Life Management 

       ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้น

ถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การ

จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวติในสังคมและชุมชน 

การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและ

หน้าที่ของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว

และการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้าน

คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวติประจำวัน 

      Life philosophy, living on social and cultural diversity, 

history and local way of life, Phayao studies, aesthetics 

of living, environmental management for earning a living, 

physical health, mental health management, roles and 

duties in cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

 

004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ                           3(3-2-5)                           

Art of Living 

      การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการ

วางแผนการดำเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองและ

ผู ้อื ่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตด้วย

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิด

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการ

อารมณ ์

 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 economy,thinking system, 

003102  การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3(2-2-5) 

  Skills Development and Lifelong Learning 

   ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต การ

พ ัฒนาท ักษะทางส ั งคม บ ุคล ิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสรา้งสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่

จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วน

บุคคล 
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positive thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

Philosophy of thinking, Principles of critical and 

analytical thinking, creative thinking, collaboration, 

communication, lifelong learning and growth 

mindset, development of social skills, personality 

and expression in society, thinking skills, creative 

thinking, communication skills and lifelong learning 

for future, personal financial skill. 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม             3(2-2-5) 

Socialized Personality 

     ความสำคัญของบคุลิกภาพ การเสรมิสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบคุลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การ

ปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสงัคมโลก 

     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 cont 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สรา้งสังคม             2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation    

  ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  

จ ิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ 

การดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิ

และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิต

ใ น ส ั ง ค ม  ก า ร ร ่ ว ม ม ื อ แ ล ะ ป ร ั บ ต ั ว เ ข ้ า กั บ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่

รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและ

ความสำคัญของเอกลักษณ์ที ่ดีงามของสังคมไทย 

การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้

ความเคารพผู้อื่น                  

 Community learning skills, study of the culture 

and way of life of the community, collaboration, 

psychology of collaboration, public expression, 

planning, strategy formulating and implementing 

plan in collaborative works, human rights and 

obligation, cooperation and adaptability to changing 

environment, responsible citizens, awareness of 

value and importance of Thai identity, acceptance 

of cultural diversity and respect for others 

 

  

   003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม              1(0-2-1) 

และชุมชน 

 Health Environment and Community Management                                             

      ความรอบรู ้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ดำรงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำ

ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Knowledge of health, analysis of one’s health 

problems, safety in living, searching for community’s 

environmental problems, collaborative planning and 
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lauching environmental health project in community, 

leadership in health, environment and community 

  003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็   3(2-2-5)

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

 Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

           ความรู ้พื ้นฐานการเป็นผู ้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเง ิน

สำหร ับผ ู ้ประกอบการค ุณสมบัต ิของการเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสำหรับ

ผู ้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเช ิง

ออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการ

ค ิ ด เ ช ิ ง ออกแบบ  ค ุณธรรม  จร ิ ยธรรมข อง

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

           Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, qualities 

of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for 

digital age entrepreneurs, design thinking process, concepts 

of developing new products using design thinking process, 

ethics for digital age entrepreneurs 

 

  003306 บูรณาการความรู ้ส ู ่นวัตกรรมทางวิชาชีพ3(0-6-3)                

Integration for Professional Innovation 

           การบูรณาการความรู ้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว

ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ 

            Integration of knowledge gained from 

general education courses for professional 

activities, designing and developing professional 

innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 90 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 84 หน่วยกิต  

วชิาแกน  15 หน่วยกิต วชิาแกน  15 หน่วยกิต  

225221 การโปรแกรมเชิงตัวเลข           3(2-2-5) 

Numerical Programming 

        ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชงิเส้น

และสมการพหุนามกำลงัสูง วิธกีารทำซ้ำอย่างง่าย 

การลู่เข้าและการลู่ออก ขั้นตอนวิธีและการเขียน

โปรแกรมไบเซกชัน ฟงัก์ชันวเิคราะห์เชิงตัวเลขและ

ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง วธิีการประมาณค่าเชิงเส้น 

ฟังก์ชันการหาอนุพันธ์เชงิตัวเลข ฟังก์ชันการหา

ปรพิันธ์เชิงตัวเลข การเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลเฉลย

ของระบบสมการเชิงเสน้ 

    Numerical algorithms for linear equations 

and high-degree polynomial equations, simple 

iteration methods, convergence and divergence, 

bisection algorithm and coding, numerical analysis 

functions and user-defined functions, linear 

interpolation method, numerical differentiation 

function, numerical integration function, coding for 

linear system solutions. 

225201 การโปรแกรมเชิงตัวเลข                      3(2-2-5) 

Numerical Programming 

   การแก้สมการ เวกเตอร์ เมทรกิซ์ พีชคณิตเชิงเส้น 

วิธีการทำซ้ำ การลู่เข้าและการลู่ออก การแบ่งครึ่ง

ช่วง การประมาณในช่วงและการสรา้งเส้นโคง้ที่

เหมาะสม สมการเชิงอนุพันธ์ การเขยีนโปรแกรม

เพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

      Solving equation, vectors, matrices, linear 

algebra, iterative methods, convergence and 

divergence, bisection, interpolation and curve 

fitting, diffractal equations, coding for linear 

system solutions 

1. เปลี่ยน

รหัสวิชา 

2.ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

241111 คณิตศาสตร์ 1                                3 (2-2-5) 

Mathematics I 

         ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ

ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์อดิศัย การ

ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์  

         Limits and continuity of functions, derivatives 

and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integral. 

241111 คณิตศาสตร์ 1                                3 (2-2-5) 

Mathematics I 

      ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย 

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

     Limits and continuity of functions, derivatives 

and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integrals 

คงเดมิ 

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  3 (2-2-5) 

Discrete Mathematics 

 โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และ

ระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการ

นับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น 

 Algebraic structures, logic system and set, 

system orders and posets, counting techinques, 

recurrence relations, introduction to graph theory 

241326 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย         3 (2-2-5) 

Discrete Mathematics   

     โครงสรา้งพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบ

เซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ 

ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น 

      Algebraic structures, logic system and set 

system, orders and posets, counting techniques, 

recurrence relations, introduction to graph theory 

คงเดมิ 

247222 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3 (2-2-5) 

Probability and statistics 

  แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็น

แบบมีเงื่อนไข ทฤษฏีของเบล์ ตัวแปรสุ่มและการแจก

แจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การอนุมาน

ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์

การถดถอย 

247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ           3(2-2-5)  

Probability and Statistics  

      แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะ

เป็นแบบมีเงื ่อนไข ทฤษฎีของเบส์ ตัวแปรสุ่มและ 

การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ 

การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

การวิเคราะห์การถดถอย  

ปรับรหัส 
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ปรับปรุง 

 Basic concept of probability, conditional 

probability, Bayes theorem, random variables and 

probability distribution, sampling distribution, 

inferential statistics, analysis of variance, linear 

regression  

       Basic concept of probability, conditional 

probability, Bayes theorem, random variables and 

probability distribution, sampling distribution, 

inferential statistics, analysis of variance, linear 

regression analysis 

  146200   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

       ภาษาอังกฤษในบรบิทที่เฉพาะเจาะจงโดย

เน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเข ียน ที ่ม ีความ

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนิสิต  

 English in specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading and writing skills 

related to student’s field of study 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

วชิาเอกบังคับ  57  หน่วยกิต วชิาเอกบังคับ  60  หน่วยกิต  

225100

  

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น               3(2-2-5) 

Introduction to Computer Science 

     หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  การคิดเชิง

คำนวณ  ระบบจำนวนและการแทนข้อมูล พืน้ฐานการ

เขียนโปรแกรม โครงสรา้งข้อมูล ขั้นตอนวิธี ฐานข้อมูล 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อนิเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้

ง า น  ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย  ว ิ ศ ว ก ร ร ม ซ อ ฟ ต ์ แ ว ร์  

ปัญญาประดิษฐ์ กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพทาง

คอมพิวเตอร์ 

       Principles of computer science, computational 

thinking, number system and data representation, 

basic of programming, data structures, algorithms, 

database, computer network, Internet and its 

application, security, software engineering, artificial 

intelligence, computer law and ethics. 

225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น            3(2-2-5) 

Introduction to Computer Science 

      วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื ้องต้น การคิดเชิง

คำนวณ ระบบจำนวนและการแทนที่ข้อมูล พื้นฐาน

การเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึม 

ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ระบบความ

ปลอดภัย วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ 

กฎหมายและจรยิธรรมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 

      Principles of computer science, computational 

thinking, number system and data representation, 

basic of programming, data structures, algorithms, 

database, computer network, Internet and its 

application, security, software engineering, 

artificial intelligence, computer law and ethics 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

225101

  

ตรรกะพืน้ฐานและการแก้ปัญหา               3(2-2-5) 

Basic Logic and Problem Solving 

     การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาโดยใช้ตรรกะ 

เทคนิคการแกป้ัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาทาง

คอมพิวเตอร์ รหัสเทียม กระบวนการทำงานของ

คอมพิวเตอร์ ผังงาน การระบุประจำตัว หลักการเขียน

โปรแกรมเบื้องต้น การไหลของคำสัง่ควบคุมต่าง ๆ 

คำสั่งควบคมุแบบเงื่อนไขและการเลอืก คำสัง่วนซ้ำ

แบบนับรอบ คำสั่งวนซ้ำแบบกำหนดเหตุการณ์ การ

ทดสอบและแกข้้อบกพร่องของโปรแกรม 

               Reasoning and solving problems using 

logic, problem-solving techniques, problem analysis, 

pseudo-code, computer process, flowchart, 

identifiers, principles of programming, flow of 

225101 การคิดเชิงตรรกะ                             3(2-2-5) 

Logical Thinking  

     การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาโดยใช้ตรรกะ 

เทคนิคการแกป้ัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาทาง

คอมพิวเตอร์ รหัสเทียม กระบวนการทำงานของ

คอมพิวเตอร์ ผังงาน การโปรแกรมแบบบล็อก การ

โปรแกรมแบบไร้โค้ด 

     Reasoning and solving problems using logic, 

problem-solving techniques, problem analysis, 

pseudo-code, computer process, flowchart, 

blockly programming, no-code programming. 

 

1.เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 

2.ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

control, conditions and selection control structure, 

count-controlled loops, event-controlled loops, 

testing and debugging. 

225111

  

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรา้ง  3(2-2-5)  

 Structure Programming  

     โครงสรา้งของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัว

กระทำการและนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ชัน่ การรับและ

แสดงผลข้อมูล คำสั่งควบคมุแบบลำดับ คำสัง่ควบคุม

แบบทางเลือก คำสัง่ควบคุมแบบทำซ้ำ แถวลำดับ 

ฟังก์ชัน ชนิดข้อมูลแบบโครงสรา้ง ตวัชี้ตำแหนง่ การ

ดำเนินการกับไฟล์   

     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 

225111 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น                  3(2-2-5) 

     Principle of Programming Language 

     ตัวแปร ชนิดข้อมลู ตัวกระทำและนิพจน์ การ

ประกาศและการกำหนดค่าตัวแปร รูปแบบคำสั่ง 

การนำเข้าและแสดงผลพืน้ฐาน  คำสัง่ควบคุม

เงื่อนไข คำสัง่วนซ้ำ แถวลำดับ ฟงัก์ชนั จุดบกพร่อง

และการแก้ไขจุดบกพร่อง 

     Variables, data types, operators and 

expressions, variable declaration and assignment, 

statements, basic input and output, conditional 

control statements, loops, arrays, function, errors 

and debugging 

1.เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 

2.ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม  3(2-2-5) 

Programming Methodology 

 กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ การ

วิเคราะห์ปญัหา ผังงาน โครงสรา้งควบคุม โครงสรา้ง

ของโปรแกรม ตัวกระทำการและนิพจน์ การรับและ

แสดงผลข้อมูล คำสั่งควบคมุ ฟังก์ชัน แถวลำดบั ชนิด

ข้อมูลแบบโครงสรา้ง 

 Computer process, flowchart, problem 

analysis, flowchart, control structure, program 

structure, operators and expression, input and 

output, control statement, function, array, structure 

data type 

  คงเดมิ 

  225121 โมบายแอปพลิเคชันแบบไม่โค้ด         3(2-2-5) 

Mobile Application without Code 

         ตรรกพื้นฐาน องค์ประกอบบล็อกโค้ด การ

ออกแบบ พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วย

เครื่องมือสมัยใหม่ในรูปแบบบล็อคโค้ด แก้ปัญหา 

ประยุกต์ใช้งานด้วยปัญญาประดิษฐ์พัฒนาเป็น

โปรแกรมบนสมาร์ทโฟน 

         Basic logic, components of block code, 

develop smartphone applications with modern 

tools in block code, apply artificial intelligence for 

developing a smart phone application 

เปิด

รายวิชา

ใหม ่

  225122 กีฬาอเิล็กทรอนิกส์                          3(2-2-5) 

Esport 

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีสปอร์ต  อุปกรณ์

สำหรับการเล่นเกมและอีสปอร์ต  ประเภทของเกม

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

และกีฬาอีสปอร์ต  ธุรกิจเกมและกีฬาอีสปอร์ต  

ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการจัดอีเวนท์  การฝึก

นักกีฬาอสีปอร์ต  การตลาดดิจทิัลในธุรกิจเกมและอี

สปอร์ต  การจัดจำหน่าย – ให้บริการเกมออนไลน์

และอีสปอร์ต  กฎหมาย – จริยศาสตร์ทางธุรกิจเกม

และอีสปอร์ต 

Esports fundamental, Esports equipments, types of 

Esports and game genres, game and Esports 

business, fundamental in Esports event 

management, game and Esports marketing, 

Esports game selling platform and Esports game 

digital distribution service, game and Esports 

business law and ethics. 

225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

Computer Architectures 

 ประวัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบ

จำนวน รูปแบบการแทนข้อมลู พีชคณิตบูลีนและ

ดิจิทัลตรรกะ ภาษาแอสเซมบลี รูปแบบคำสัง่ วิธีการ

อา้งถึงข้อมูลในหน่วยความจำ ระบบหน่วยความจำ 

ระบบไอโอ ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม ่

             History of computer, number system, data 

representation, Boolean algebra and digital logic, 

assembly language, instruction format, addressing 

mode, memory system, I/O system, modern 

computer system 

  ปิดรายวิชา 

225313 แนวคิดของภาษาโปรแกรม  3(2-2-5) 

Programming Language Concept 

 กรอบแนวคิดหลักของการเขียนโปรแกรม

และการเปรียบเทียบ ตัวแปลคำสัง่และ

ตัวแปลโปรแกรม เคร่ืองเสมือน ขั้นตอนการแปลภาษา 

แบบจำลองการประกาศตัวแปร การส่งพารามิเตอร์ 

การหาค่านิพจน์ การควบคุมโปรแกรมย่อย  

 Major programming paradigms and 

comparison, interpreters and compilers, virtual 

machine, language translation phases, declaration 

models, parameter passing, expression evaluation, 

subprogram control 

225131 แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)  

Principle of Computer Programming 

       กรอบแนวคิดของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กระบวนท ัศน ์ภาษาการเข ียนโปรแกรม การ

ประมวลผลภาษาโปรแกรม  เทคนิคการเข ียน

โปรแกรมเชิงโครงสร้าง ชนิดข้อมูล พารามิเตอร์ 

โปรแกรมย่อย  คำสั ่งควบคุมลำดับการทำงาน 

โครงสรา้งโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของ

วัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรม

ของวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันในภาษาเชิง

คำสั่ง ฟังก์ชันชั้นหนึ่ง ฟังก์ชันอันดับสูงกว่า,แคลคลูัส

แลมบ์ดา 

    Concept of computer programming languages. 

programming languages paradigm, programming 

language processing, structural programming 

techniques, data types, subprograms, parameter, 

statement-level control structures, programming 

structures in object-oriented language, Object and 

1.ปรับรหัส

รายวิชา 

2.เปลี่ยน

ชื่อรายวิชา 

3. ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

class definitions. Object attributes and behaviors, 

functional programming in imperative languages, 

first-class function, higher-order function, lambda 

calculus. 

225211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้งต้น           3(2-2-5) 

Introduction to Object-Oriented Programming 

    หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้งต้น คลาส

นามธรรม การห่อหุ้ม การสืบทอด และการพ้องรูป 

การดักจับข้อผิดพลาด  การสรา้งหนา้จอการใชง้าน  

การดักจับเหตุการณ์และมลัติเทรดดิง้ การออกแบบ 

การพัฒนา การทดสอบและการแก้ปญัหาโปรแกรม

โดยใชเ้คร่ืองมือที่ทันสมัย 

    Principles of object-oriented programming 

including abstraction, encapsulation, inheritance and 

polymorphism, exception handing, building GUIs, 

event-driven programming and multi-threading, 

design, develop, test, and debug. 

225211 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 

Principles of Object-Oriented Programming 

    หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้งต้น คลาส

นามธรรม การห่อหุ้ม การสืบทอด และการพ้องรูป 

การดักจับข้อผิดพลาด  การสรา้งหนา้จอการใชง้าน  

การดักจับเหตุการณ์และมลัติเทรดดิง้ การออกแบบ 

การพัฒนา การทดสอบและการแก้ปญัหาโปรแกรม

โดยใชเ้คร่ืองมือที่ทันสมัย 

    Principles of object-oriented programming 

including abstraction, encapsulation, inheritance 

and polymorphism, exception handing, building 

GUIs, event-driven programming and multi-

threading, design, develop, test, and debug. 

ปรับชื่อ

รายวิชา 

225241 โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธีขัน้พืน้ฐาน 3(2-2-5) 

Data Structures and Fundamental Algorithms 

   ชนิดข้อมูลนามธรรม กองซ้อน แถวคอย รายการ

และรายการแบบเชื่อมโยง กราฟ ต้นไม้ การวิเคราะห์

ขั้นตอนวิธี การเรียงลำดับและการคน้หาข้อมูล 

   Abstract data types, stack, queue, list and linked-

list, graph, tree, algorithm analysis, sorting and 

searching 

225231 โครงสรา้งข้อมูลและการวิเคราะหข์ั้นตอนวิธี             

                                                     3(2-2-5) 

Data Structures and Algorithm Analysis 

ชนิดข้อมูล รายการลำดับ รายการเชือ่มโยง กอง

ซ้อน แถวคอย ต้นไม้ กราฟ ชนิดข้อมลูนามธรรม 

การเรียง การค้นหา  ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ 

กำหนดการพลวัต 

Data type, arrays, linked lists, stack, queue, tree, 

graph, abstract data type, sorting, searching, 

Greedy Algorithms, Dynamic Programming. 

1.ปรับรหัส

รายวิชา 

2.เปลี่ยน

ชื่อรายวิชา 

3. ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

  225241 ระบบจัดการฐานข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูล  

                                                     3(2-2-5) 

Database Management System and Database 

Design 

แนวคิดของระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล 

แบบจำลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชงิสัมพนัธ์ การ

วิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมลูเชิงสัมพันธ์ 

การทำให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน ภาษาสอบถาม การ

ประมวลผลรายการ การออกแบบฐานข้อมูลเชงิ

กายภาพ การบูรณภาพและความมั่นคงของข้อมลู 

การควบคมุภาวะพรอ้มกัน ความมัน่คงและการ

ป้องกันฐานข้อมูล การสำรองข้อมูลและการคืน

สภาพ การล็อค  เทคโนโลยใีหม่ที่เกีย่วข้องกับระบบ

ฐานข้อมูล 

Concept of database system, database 

management system, data modeling, relational 

1.เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 

2.ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

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. 

225242 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวธิี 3(2-2-5) 

Design and Analysis of Algorithms 

 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวธิี การวิเคราะห์

ความซบัซ้อน ขัน้ตอนวิธีเชงิละโมบ การแบ่งแยกและ

เอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวตั ขั้นตอนวิธีเชงิ

กราฟ ปัญหาเอ็นพบีรบิูรณ์  

Design and analysis of algorithms, complexity 

analysis, greedy algorithms, divide and conquer, 

dynamic programming, graph algorithms, NP-

complete problems 

225242 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน  3(2-2-5) 

User Interface Design and Implementation 

   หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบส่วนต่อประสาน

ที่ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง คุณสมบัติการใชง้าน การ

ออกแบบรูปแบบที่มนษุย์ใช้ในการรับรูข้้อมูล การใช้

สี แบบร่างระบบ เอชทีเอ็มแอล สไตล์ชีท การพัฒนา

ระบบเชิงโตต้อบ การประเมินการใชง้าน การ

ออกแบบโดยสรา้งประสบการณ์ที่ดีให้กับผูใ้ช ้

   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, 

user experience design 

1.เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 

2.ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

225361 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 

           Software Analysis and Design      

             อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ซ อ ฟ ต ์ แ ว ร์  

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความ

ต้องการ การจัดการโครงการ แผนภาพกระแสข้อมูล 

คำอธิบายกระบวนการทำงาน การออกแบบซอฟต์แวร์

โดยใชแ้บบจำลองเชิงวัตถุ การจำลองกระบวนการทาง

ธุรก ิจโดยใช้แบบจำลองเชิงว ัตถุ กรณีศึกษาการ

วิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 

            Software components, software 

development process, requirement analysis, project 

management, data flow diagram, process 

specification, business process using an object-

oriented model, development program on the theory 

of object-oriented model, object-oriented 

programming development tools, case study of 

software analysis and design. 

225251 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟตแ์วร์ระบบ    

                                                  3(2-2-5) 

System Software Analysis and Design 

อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ซ อ ฟ ต ์ แ ว ร ์ ร ะ บ บ 

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ การวิเคราะห์

ความต้องการ การจัดการโครงการ แผนภาพกระแส

ข้อมูล คำอธิบายกระบวนการทำงาน การวิเคราะห์

และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบโดยใช้แบบจำลองเชิง

ว ัตถ ุ การจำลองกระบวนการทางธุรก ิจโดยใช้

แบบจำลองเชิงวัตถุ กรณีศึกษาการวิเคราะห์และ

ออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ 

System software components, System software 

development process, requirement analysis, 

project management, data flow diagram, process 

specification, object-oriented system model 

analysis and design, modeling business process 

using an object-oriented model, case study of 

System software analysis and design 

1.ปรับรหัส

รายวิชา 

2.เปลี่ยน

ชื่อรายวิชา 

3.ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

  225351 วทิยาการรหัสลับและการรักษาความปลอดภัยทาง

สารสนเทศ  3(2-2-5) 

Cryptography and Information Security 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

การรักษาความลับ บูรณภาพ การพิสูจน์ตัวจริง การ

ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ สภาพพร้อมใช้

งาน การค ุกคาม การโจมตี ว ิทยาการรหัสลับ 

มาตรฐานรหัสลับข้อมูล (ดีอีเอส) มาตรฐานรหัสลับ

ขั้นสูง (เออีเอส) กุญแจลับ กุญแจสาธารณะ การลง

นามดิจิทัล ฟังก์ชันแฮช ลายนิ้วมือดิจิทัล ลายน้ำ

ดิจิทัล  การทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ 

Confidentiality, integrity, authentication, non-

repudiation, availability, threats, attacks, 

cryptography, data encryption standard (DES), 

advance encryption standard (AES), private key, 

public key, digital signature, hash function, digital 

fingerprint, digital watermark, penetration testing. 

225261 การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล                                                    

                                                    3(2-2-5) 

Database System Analysis and Design  

 แนวคิดเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูลและ

ระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจำลองขอ้มูล ฐานข้อมูล

เชิงสัมพันธ์ การวิเคราะหแ์ละออกแบบฐานข้อมูลเชงิ

สัมพันธ์ การทำให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน ภาษาสอบถาม 

การประมวลผลภาษาสอบถาม การบูรณภาพและ

ความมั่นคงของข้อมูล การควบคุมภาวะพรอ้มกัน การ

สำรองข้อมูลและการคนืสภาพ ฐานขอ้มูลแบบกระจาย 

ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล การใหบ้รกิารฐานข้อมูล 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล  

 Basic concept of database system and 

database management system, data modeling, 

relational database, relational database analysis and 

design, normalization, query language, query 

processing, data integrity and security, concurrency 

control, backup and recovery, distributed database, 

NoSQL database, database as a service, application 

of database development. 

 

 

 

225261 พืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์                 3(2-2-5) 

Fundamental of Computer System 

ประวัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล

และหน่วยความจำ รูปแบบคำสัง่ ภาษาแอสเซมบลี 

ระบบไอโอ แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ 

กระบวนการและเธร็ด การประสานจงัหวะ

กระบวนการ การจัดตารางหน่วยประมวลผล 

เทคโนโลยีจำลองคอมพิวเตอร์เสมือน ความมั่นคง

และการปกป้อง ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่และ

หลักการของอนิเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 

History of computer, processor and memory 

architectures, instruction set, assembly language, 

I/O,  Introduction of operating system, process and 

thread, process synchronization, cpu scheduling, 

virtualization, security and protection, modern 

computer system and principle of Internet of 

Things (IoT). 

1.เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 

2.ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

225371  ปัญญาประดษิฐ์พื้นฐาน             3(2-2-5) 

Introduction to Artificial Intelligence 

    หลักการ และประวัติของปัญญาประดิษฐ์ 

แบบจำลองปรภิูมิสถานะ  ขั้นตอนวธิกีารค้นหา การ

แทนความรู ้การแก้ปญัหา และระเบยีบวิธีทางด้าน

ปัญญาประดษิฐ์. 

225271     หลักการปัญญาประดิษฐ์                    3(2-2-5) 

Principles of Artificial Intelligence 

หลักการ และประวัติของปัญญาประดิษฐ์ 

แบบจำลองปรภิูมิสถานะ ขั้นตอนวธิีการค้นหา การ

แทนความรู ้การแก้ปญัหา การให้เหตุผลบนความไม่

แน่นอน การเรียนรู้ของเคร่ืองเบือ้งตน้ การ

1.ปรับรหัส 

2.เปลี่ยน

ชื่อรายวิชา 

3.ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

Principle and history of artificial intelligence, state 

space, search algorithm, knowledge representation, 

problem-solving, and methodologies of artificial 

intelligence. 

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ และระเบียบวิธีทางด้าน

ปัญญาประดษิฐ์. 

   Principle and history of artificial intelligence, 

state space, search algorithm, knowledge 

representation, problem-solving, reasoning under 

uncertainty, basic machine learning, natural 

language processing, and methodologies of 

artificial intelligence. 

  225291

  

การเตรยีมพรอ้มสำหรับโครงงานวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 1                         1(0-2-1) 

Preparation for Computer Science Project I 

การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล ความ

เป็นไปได้ของการทำโครงงาน ศึกษาแนวคิดการทำ

ว ิจ ั ย  การใช ้ภาษาอ ั งกฤษในทางว ิทยากา ร

คอมพิวเตอร์ โดยเน้นทักษะการฟังและการอ่าน 

Project preparation, data collection, probability of 

project execution, understanding research 

methodology concept. English in computer science 

focusing on listening, and speaking skills 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

225301  ทฤษฎีการคำนวณ                             3(2-2-5)  

 Theory of Computation  

               ออโตมาตาจำกัด ออโตมาตาจำกัดแบบ

คาดเดาได้   ออโตมาตาจำกัดแบบคาดเดาไม่ได้  

นิพจน์ปกติ  ภาษาปกติ ออโตมาตาแบบกดลง ไว

ยกรณ์ไม่องิบรบิท  ทฤษฎีบทการปั๊ม ทฤษฎีเวยีนเกดิ 

เคร่ืองทัวรงิ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

 Finite automata, non-deterministic finite 

automata, deterministic finite automata, regular 

expressions, regular languages, push-down 

automata, context free grammars, pumping 

lemmas, recursion theorem, Turing machines, 

natural language processing. 

  ปิดรายวิชา 

225324 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุประยุกต ์ 3(2-2-5) 

 Applied Object-oriented Programming 

 การรับและแสดงผลข้อมลู เทรด การเขียน

โปรแกรมเครือข่าย การติดต่อกับฐานข้อมูล ความ

ปลอดภัย โปรแกรมเสรมิด้านเทคโนโลย ี เจเนรคิและ

คอลเลคชัน่ สวิง แอปเพล็ต การจัดการเหตุการณ์  

การจัดการข้อยกเว้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์

 Input and output, threads, network 

programming, database connectivity, security, plug-

in technology, generics and collections, swing, 

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

applets, event handling, exception handling, 

application development 

225341 ทฤษฎีกราฟ                          3(2-2-5) 

Graph Theory   

กราฟเบือ้งต้น ไดกราฟ กราฟของออยเลอร์และฮามิล

ตัน ต้นไม้ การจับคู่ เครือข่าย พาธและไซเคิล การลงสี

กราฟ ปัญหาที่นิยมในทฤษฎกีราฟ 

Simple graphs, digraphs, eulerian and hamiltonian 

graphs, trees, matchings, networks, paths and 

cycles, graph colorings, famous problems in graph 

theory. 

  ปิดรายวิชา 

225362 วิทยาการคณนา                               3(2-2-5) 

Computational Science 

การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิจัยเชงิวิทยาศาสตร์ 

ชนิดของข้อมูลเบือ้งต้น ชนิดของข้อมลูขั้นสูง ขอบเขต

ของตัวแปร ข้อมูลนำเข้าและข้อมูลสง่ออก การ

แสดงผลข้อมูลแบบดิจิทัล ตัวดำเนินการและนิพจน์ 

ลำดับควบคุมแบบวนซ้ำ ลำดับควบคมุแบบเงื่อนไข 

ฟังก์ชันและโปรแกรมย่อย การแสดงผลข้อมูลแบบ

กราฟ การวิเคราะหแ์ละประยุกต์ใชข้ัน้ตอนวิธีเชิง

ตัวเลข 

Programming for scientific research, basic data 

types, complex data types, variable scope, input 

and output, digital representation, operators and 

expressions, control flow (loops, conditionals), 

functions and modularity, graphical representation, 

analysis and implementation of numerical 

algorithms. 

  ปิดรายวิชา 

225381 วิทยาการข้อมูลเบือ้งต้น                    3(2-2-5) 

Introduction to Data Science 

การเก็บข้อมูล การแปลงข้อมูล การแสดงผลข้อมูลให้

เห็นภาพระเบียบ วิธีการทางสถิติ  การวิเคราะห์

องค์ประกอบ แบบจำลองการทำนาย การจัดการ

ข้อมูลขนาดใหญ่ การขุดค้นหารูปแบบในข้อมูลขนาด

ใหญ่ และเคร่ืองมือที่ทันสมัยสำหรับ ใชใ้นการวเิคราะห์

ข้อมูล  

              Data collection, data transformation, 

visualization, statistical methodologies, principal 

component analysis, prediction model, big data 

management, mining patterns in large-scale data 

and emerging analytical tools. 

225331 วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์          3(2-2-5) 

Data Science and Application 

แนวคิดของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและขอ้มูลขนาดใหญ่  

การโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล การเตรยีม

ข้อมูล สถิตสิำหรับการวิเคราะห์ข้อมลู, การ

วิเคราะห์ข้อมลู การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การใช้

ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ และหัวข้อปัจจุบัน

ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

Concept of science data and large-scale datasets, 

programming for data science, data preparation, 

statistics for data analysis, data analysis, data 

visualization, data for decisions, and current topic 

in data science. 

1.ปรับรหัส 

2.เปลี่ยน

ชื่อรายวิชา 

3.ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 

Computer Networks and Internets   

225341 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์       

                                               3(2-2-5) 

1.ปรับรหัส

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของ

เคร ือข ่าย แบบจำลองเคร ือข ่าย ชน ิดข ้อมูลและ

ส ัญญาณ ส ื ่อกลางท ี ่ ใช ้ ในการส ื ่อสารและการ

ม ัลต ิ เพล ็กซ ์  อ ุปกรณ ์ เคร ือข ่ าย การตรวจจับ

ข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูล และการ

ควบคุมข ้อผิดพลาด  โปรโตคอลเครือข ่าย  ไอพี

แอดเดรส เครือข่ายย่อย การจัดเส้นทางแบบคงที่และ

แบบพลวัต เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความมั่นคงของ

เครือข่าย 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 

Computer Network for Software Development 

             เทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของ

เครือข่าย แบบจำลองเครือข่าย ชนิดข้อมูลและ

สัญญาณ สื ่อกลางที ่ใช ้ในการสื ่อสาร และการ

ม ัลต ิเพล ็กซ ์ อ ุปกรณ์เคร ือข ่าย การตรวจจับ

ข ้อผ ิดพลาดและการควบค ุมข ้อผ ิดพลาด การ

ควบคุมการไหลของข้อมูล โปรโตคอลเครือข่าย ไอพี

แอดเดรส  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความมั่นคงของ

เครือข่าย เทคนิคการเข้ารหัส การบริหารจัดการ

เครือข่ายเบือ้งต้น ซอฟต์แวร์บรหิารจัดการเครือข่าย

เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการเครือข่ายสำหรับ

อนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

              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, Internet, network security, cryptography, 

fundamental of network management, software 

network management  for software development, 

Network Fundamental for Internet Of Everything 

2.เปลี่ยน

ชื่อรายวิชา 

3.ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

225382   แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์                     3(2-2-5) 

Software Engineering Concepts 

พื ้นฐานของว ิศวกรรมซอฟต ์แวร ์  กระบวนการ

ซอฟต์แวร์ความต้องการของระบบ ระเบียบวิธีการ

ออกแบบ การสร้าง การทดสอบ การบำรุงรักษา

ซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมคุณภาพ

ซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม และระเบียบ

วิธีทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์. 

Fundamentals of software engineering, software 

processes, system requirements, design 

methodologies, construction, testing, software 

maintenance, risk management, software quality 

control, team software development, and 

methodologies of software engineering. 

225311 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์          3(2-2-5) 

Software Engineering Concepts 

วัฏจักรการพัฒนาซอฟตแ์วร์ ความตอ้งการของ

ซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีการออกแบบ การสรา้ง การ

ทดสอบ การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย การ

บำรุงรักษา การบรหิารโครงการ การพัฒนา

ซอฟต์แวร์เป็นทีม  และระเบียบวิธีทางด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ 

Software development life cycle, software 

requirement, design methodologies, construction, 

testing, quality control, security, maintenance, 

project management, software development team 

and methodologies of software engineering 

1.ปรับรหัส

รายวิชา 

2.ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

225321   การโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน   3(2-2-5) 

  Web Application Programming  

   สถาปัตยกรรมเว็บ ภาษาแอชทีเอม็แอล ซีเอสเอส 

การออกแบบเว็บให้แสดงผลทุกขนาดหน้าจอ จาวา

สคริปต์ ภาษาสำหรับโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน การ

ติดต่อกับฐานข้อมลู การออกแบบเวบ็ไซต์และเวบ็เพจ 

กรณีศกึษาการพัฒนาเว็บไซต์  

225212 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน         3(2-2-5) 

Web Application Development 

พืน้ฐานการพัฒนาเว็บ การพัฒนาส่วนติดต่อผูใ้ช ้

การออกแบบเว็บให้แสดงผลทุกขนาดหน้าจอ จาวา

สคริปต์ การพัฒนาส่วนจดัการเว็บไซต์ การติดต่อ

กับฐานข้อมูล การเพยแพร่เว็บ กรณีศกึษาการ

พัฒนาเว็บไซต ์

1.ปรับรหัส

รายวิชา 

2.เปลี่ยน

ชื่อรายวิชา 

3.ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

   Web architecture, HTML, CSS, responsive web 

design, JavaScript , web application programming 

language, connecting database, web page and web 

site designs, case study of website development 

Web development fundamentals, Front-end 

development, responsive web design, JavaScript , 

Back-end development, connecting database, 

web deployment, case study of website 

development 

225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3(2-2-5)  

Mobile Application Development 

สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ 

พืน้ฐานของโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์เคลื่อนที่ วัฏ

จักรโปรแกรมประยุกต์  การออกแบบและการพัฒนา

ส่วนติดต่อกับผูใ้ชแ้บบกราฟิก การสง่ผ่านข้อมูล การ

เก็บข้อมูล การเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์ภายใน การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที ่

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 

225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่            

3(2-2-5) 

Mobile Application Development 

สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ระบบปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์

อุปกรณ์เคลื่อนที่ วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์  การ

ออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกบัผูใ้ชแ้บบ

กราฟิก การส่งผ่านข้อมูล การเกบ็ข้อมูล ฐานข้อมูล

ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อกับ

อุปกรณ์ภายใน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที ่

Mobile architecture, operating system, basics of a 

mobile application, application lifecycle, design 

and developing graphic users interface, data 

passing, data storing, database for mobile 

application development, internal device 

interfacing, mobile applications development 

1.ปรับรหัส

รายวิชา 

 

225322 พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล      3(2-2-5) 

Introduction to Visual Programming 

           พืน้ฐานของภาษาโปรแกรมแบบวิชวล การ

เขียนโปรแกรมแบบองิเหตกุารณ์ ระเบียบวิธีการสรา้ง

และจัดการวัตถุ การแก้ไขจุดบกพร่องและควบคมุดูแล

ข้อผิดพลาด เคร่ืองมือและเทคโนโลยทีี่ใชก้ารพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์ในปัจจุบัน 

           Fundamentals of visual programming 

languages, event-driven programming, 

methodology for creating and organizing objects, 

debugging and error control, development tools and 

technologies, application development. 

  ปิดรายวิชา 

225372 การเรียนรู้ของเคร่ือง                            3(2-2-5) 

Machine Learning 

หลักการของการเรียนรู้ของเคร่ือง ทฤษฎีการเรียนรู้ 

ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบ

ไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน  การเรียนรู้แบบ

เสรมิกำลัง การเรียนรู้ทางสถิต ิการประยุกต์ใชก้าร

เรียนรู้ของเคร่ือง  

Concepts of machine learning, learning theory, 

decision trees, supervised learning, unsupervised 

225371    การเรียนรู้ของเคร่ือง                          3(2-2-5) 

Machine Learning 

หลักการของการเรียนรู้ของเคร่ือง การเรียนรู้แบบมี

ผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบกึ่ง

มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสรมิกำลัง วธิีการอองแซม

เบิล การประเมินแบบจำลองและการประยุกต์ใชก้าร

เรียนรู้ของเคร่ือง 

Concepts of machine learning, supervised learning, 

unsupervised learning, semi-supervised learning, 

1.ปรับรหัส

รายวิชา 

2. ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

learning, semi-supervised learning, reinforcement 

learning, statistic learning, application of machine 

learning. 

reinforcement learning, ensemble method, model 

evaluation methods and application of machine 

learning. 

  225372     การเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์          3(2-2-5) 

 Programming for Robotics 

สถาปัตยกรรมหุ่นยนต์ การกำหนดคา่ให้อาร์โอเอส 

แนวคิดอาร์โอเอส คำสัง่อาร์โอเอส  พืน้ฐานการ

เขียนโปรแกรมอาร์โอเอส เซ็นเซอร์หุน่ยนต์ มอเตอร์

หุ่นยนต์ 

ROS Architecture, configurating ROS, concepts of 

ROS, ROS commands, basic ROS programming, 

Robot sensor, Robot motor 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

225423   การประมวลผลภาพดิจทิัลเบือ้งต้น  3(2-2-5)  

             Introduction to Digital image Processing  

 แนวคิดพื้นฐานการประมวลผลภาพดจิิทัล  

การไดม้าของภาพ โหมดสี การเพิ่มคณุภาพของภาพ

ทั้งในโดเมนเชงิพืน้ที่และเชิงความถี่ การประมวลผล

ภาพกับรูปร่างและโครงสรา้งของภาพ  การหาขอบ

ของวัตถุ การแยกข้อมลูภาพ การนำเทคนิคการ

ประมวลผลภาพใชใ้นโปรแกรมประยุกต์ 

 Introduction to fundamental concepts in 

digital image processing, image Acquisition, color 

model, image enhancement in the spatial domain, 

image enhancement in the frequency domain, 

morphological image processing, edge detection, 

image segmentation, understand basic approaches 

to real-world applications in digital image 

225373     การประมวลผลและเข้าใจภาพ             3(2-2-5) 

Image Processing and Understanding 

แนวคิดพื้นฐานการประมวลผลภาพดจิิทัล  การ

ไดม้าของภาพ โหมดสี การเพิ่มคุณภาพของภาพทัง้

ในโดเมนเชิงพืน้ทีแ่ละเชงิความถี่ การประมวลผล

ภาพกับรูปร่างและโครงสรา้งของภาพ  การหาขอบ

ของวัตถุ การแยกข้อมลูภาพ การเข้าใจภาพ การนำ

เทคนิคการประมวลผลภาพใชใ้นโปรแกรมประยุกต์ 

Introduction to fundamental concepts in digital 

image processing, image Acquisition, color model, 

image enhancement in the spatial domain, image 

enhancement in the frequency domain, 

morphological image processing, edge detection, 

image segmentation, image understanding,  

understand basic approaches to real-world 

applications in digital image 

1.ปรับรหัส

รายวิชา 

2.เปลี่ยน

ชื่อรายวิชา 

3.ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

225364 หลักการพืน้ฐานระบบการค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 

Fundamentals of Information Retrieval System 

            หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ   

การวิเคราะห์คำและสรา้งตัวแทนเอกสาร การสรา้ง

ดัชนี  การจำแนกและการจัดหมวดหมู่เอกสาร  กล

ยุทธ์และเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ    การ

ประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ การค้นคืน

สารสนเทศบนสังคมออนไลน ์

             Principles and concepts of information 

retrieval, text analysis and generating document 

representatives, indexing, document classification 

and clustering techniques, searching strategies and 

techniques, evaluation of information retrieval 

systems, information retrieval on social network. 

225374    การค้นคืนข้อมูล                               3(2-2-5) 

Information Retrieval 

หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ การ

วิเคราะห์คำศัพท์และคำหยุด การสรา้งดัชนี,การ

จัดทำอภิธาน การกำหนดนำ้หนกัสำหรับคำสำคัญ 

การขยายคำค้น การค้นคืนแบบบลูีน การสืบค้น

อย่างคลุมเครือ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่

เอกสาร การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ 

Principles and concepts of information retrieval, 

lexical analysis and stop lists, index construction, 

thesaurus construction, term weight, query 

expansion, Boolean retrieval, tolerant retrieval, 

document classification and clustering, evaluation 

of information retrieval. 

1.ปรับรหัส

รายวิชา 

2. ปรับชื่อ

รายวิชา 

3. ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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  225381 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยแพลตฟอร์มกลุ่มเมฆ 

            3(2-2-5) 

Application Development with Cloud Platform  

พืน้ฐานของคลาวแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐาน

หลักการพัฒนาแอปพลเิคชันด้วยคลาวด์

แพลตฟอร์มไลบรารีสำหรับเคร่ืองลกูข่าย ชุด

เคร่ืองมือพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดเกบ็ข้อมูล การ

รักษาความปลอดภัยและการรวมส่วนประกอบต่างๆ 

ของแอปพลิเคชัน การปรับใช้แอปพลเิคชัน การ

ตรวจสอบและแก้ไขบั๊ก และการปรับปรุง

ประสิทธิภาพ 

    Cloud Platform Fundamentals, Core 

Infrastructure, Application Development with Cloud 

Platform Cloud Client Libraries the Cloud SDK, 

Data Storage, Securing and Integrating 

Components, Deployment, Debugging and 

Performance Tuning. 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  225382 เทคโนโลยกีารพัฒนาและการปฏิบัตกิาร   3(2-2-5) 

Development and Operations Technology  

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการโปรแกรมเพื่อ

ให้บรกิารแก่ผู้ใช้ กระบวนการพัฒนาโปรแกรมแบบ

ไปป์ไลน์ การติดตั้งโปรแกรมบนระบบเครือข่าย การ

พัฒนาโปรแกรมบนระบบเสมือน การตรวจสอบการ

ทำงานของโปรแกรมแบบอัตโนมัติ การสรา้ง

แพ็คเกจในการติดตั้งโปรแกรม   ความปลอดภัยของ

ใชง้านโปรแกรม 

Concept of the managing programs to provide 

operation to user, pipeline program development, 

deploy programs on networks, Virtualization 

program development, validate program with 

automatic testing, creating install program 

packages, security management of using program. 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  225481 เทคโนโลยบีล็อกเชน                   3(2-2-5) 

  Blockchain Technology 

หลักการและแนวคิดของบล็อคเชน วิทยาการรหัส

ลับ บล็อกและทรานแซกชัน รูปแบบเครือข่ายของ

บล็อกเชน ระบบแบบกระจายและระบบไม่รวมศูนย์ 

โปรโตคอลฉันทามติ การโทเคนไนซ์ กรณีการใช้งาน

และการประยุกต์ 

Principles and concepts of blockchain technology, 

cryptography, blocks and transactions, blockchain 

topologies, distributed and decentralized systems, 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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consensus protocols, tokenization, use cases and 

application 

  225482 การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์3(2-2-5) 

 Decentralized Application Development 

หลักการและเทคนิคแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ 

ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นกระจายอำนาจ 

ภาษาสัญญาอัจฉริยะ เครืองเสมือนอเีธอเรียม เฟรม

เวิร์คการพัฒนา ส่วนติดต่อด้วยจาวาสคริปต ์

Principles and techniques of decentralized 

applications(Dapps), design and develop of Dapps, 

smart contract languages, ethereum virtual 

machine, development frameworks, Javascript 

interfaces, remote procedure call (RPC) 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

225391 ระเบียบวิธีวิจัย                                    3(2-2-5) 

Research Methodology  

การเตรยีมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน ความรู้ที่

จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือ

โครงงานอื่นที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อโครงงาน ตารางเวลา

การดำเนินงาน การกำหนดขอบเขต การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ การจัดทำต้นแบบ การจัดทำเอกสาร

แผนการดำเนินโครงงาน และการนำเสนอหัวข้อ

โครงงาน 

 Project preparation, data collection, 

feasibility study, essential knowledge for project 

execution, study of previous research or other 

related projects, operation scheduling, project 

boundary, system analysis and design, prototyping, 

documentation and project topic presentation.      

  ปดิรายวิชา 

225421 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน                   3(2-2-5) 

Parallel Programming 

แนวคิดโครงสรา้งแบบขนาน สถาปตัยกรรมเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แบบขนาน แบบจำลองและขั้นตอนวิธี

แบบขนาน โครงสรา้งข้อมูลสำหรับโปรแกรมแบบ

ขนาน การเขียนโปรแกรมแบบขนานด้วยหน่วย

ประมวลผลกราฟิก ซอฟตแ์วร์และเคร่ืองมือสำหรับ

ประมวลผล หัวข้อการประมวลผลแบบขนานใน

ปัจจุบัน 

Concepts of parallel structure, parallel computer 

architecture, models and parallel algorithms, data 

structure for parallel programs, parallel 

programming with graphics processor, software and 

  ปิดรายวิชา 
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tools for parallel processing, current parallel 

processing topics. 

225424 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์                        3(2-2-5) 

Computer Graphics 

ระบบกราฟิกเบือ้งต้น อปุกรณ์อนิพุตเอาต์พุต ลำดับ

การทำงานทางด้านกราฟิก กระบวนการแรสเตอร์ การ

แปลงใน 2  มติิ การเคลื่อนที่ การหมนุ การสะท้อน 

การตัดเล็ม แนวคิดการกำหนดกรอบหน้าต่าง ขั้นตอน

การตัด การโปรแกรมกราฟิก2  มิติ และ 3 มิติ หัวข้อ

ที่น่าสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟกิ  

Overview of graphic systems, input-output devices, 

graphic processing pipeline, rasterization, two-

dimensional transformation, translation, scaling, 

rotation, reflection, shearing, windowing concepts, 

clipping algorithm, geometric affine transformation, 

2-dimensional and 3-dimensional graphics 

programming, interesting topics in computer 

graphics. 

  ปิดรายวิชา 

225461 ระบบจัดการความรู้                             3(2-2-5) 

              Knowledge Management System 

              ความรู้พื้นฐานของการจัดการองค์ความรู้ 

การแทนความรูแ้ละกระบวนการใชเ้หตุผล ระบบ

ฐานความรู้แบบกฎเกณฑ์ ระบบฐานความรู้แบบเฟรม 

ระบบฐานความรู้แบบตรรกศาสตร์ ขอ้ดีและข้อจำกัด 

การรวบรวมความรู้ การทวนสอบและตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของฐานความรู้ เทคนิคในการสร้าง

คำอธิบาย ระบบรักษาข้อมูลความจรงิ ระบบการ

วางแผนงานอัตโนมัติ หัวข้อโครงงานด้านการจัดการ

องค์ความรู้ 

           Fundamentals of knowledge management, 

Knowledge representation and its reasoning tasks, 

rule-based systems, frame-based system and logic-

based system, advantages and limitations, 

knowledge acquisition, knowledge validation and 

verification, explanation production techniques, truth-

maintenance system, automatic planning system, 

project issues in knowledge management system. 

  ปิดรายวิชา 

225331 การพัฒนาซอฟตแ์วร์บนอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง                                        

                                                      3(2-2-5) 

Software Development on Internet of Things  

 หลักการพืน้ฐานของอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ไอโอ

ที) ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อ การรับเข้าและสง่ออก 

  ปิดรายวิชา 



118 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

โปรโตคอลและแบบจำลองการสื่อสาร การพัฒนา

ซอฟต์แวร์ไอโอที การประยุกต์ใชไ้อโอที  

Principles of Internet of Things (IoT), embedded 

systems and its interface, input and output, protocol 

and communication model, IoT software 

development, application of IoT.        

225332 การประมวลแบบคลาวด์                       3(2-2-5) 

Cloud Computing 

การประมวลแบบคลาวด์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมการ

ประมวลผลแบบคลาวด์ การจัดการบริการ การ

จัดการข้อมูล การจัดการทรัพยากร ระบบความ

ปลอดภัย โอเพนซอร์ส 

คลาวด์และตัวจำลอง 

             Introduction to cloud computing, cloud 

computing architecture, service management, data 

management, resource management, cloud security, 

open source clouds and simulator. 

  ปิดรายวิชา 

  225292 การเตรยีมพรอ้มสำหรับโครงงานวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 2              1(0-2-1) 

Preparation for Computer Science Project II 

ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงงาน ศกึษา

งานวิจัยหรือโครงงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องกบัหัวข้อ

โครงงาน และแนวคิดการทำวิจัย การใช้

ภาษาอังกฤษในทางวิทยาการคอมพวิเตอร์โดยเน้น

ทักษะการอ่านและการพูด 

Essential knowledge for project execution, study of 

previous research or other related projects, and 

research methodology concept. English in 

computer science focusing on reading, and 

speaking skills 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  225392 การเตรยีมพรอ้มสำหรับโครงงานวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 3  1(0-2-1) 

Preparation for Computer Science Project III 

การเตรยีมหัวข้อโครงงาน ตารางเวลาการดำเนินงาน 

กำหนดขอบเขต วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดทำ

ต้นแบบ จัดทำเอกสารแผนการดำเนินโครงงาน และ

การนำเสนอหัวข้อโครงงาน การใช้ภาษาอังกฤษ

ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเน้นทักษะการเขียน

และการพูด 

Project preparation, operation scheduling, project 

boundary, system analysis and design, prototyping, 

documentation and project topic presentation. 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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English in computer science focusing on writing, and 

speaking skills 

225471 การเรียนรู้เชิงลึก                                3(2-2-5) 

Deep Learning 

 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน แคลคูลสัพืน้ฐาน 

ฟังก์ชันซิกมอยด์ การเคลื่อนลงตามความชัน โครงข่าย

ประสาทเทียม โครงข่ายประสาทเทียมแบบสงัวัตนา

การ โครงข่ายความเชื่อแบบลึก และโครงข่ายประสาท

เทียมแบบวนซ้ำ ระเบียบวิธีทางด้านการเรียนรู้เชิงลึก 

Basic linear algebra, basic calculus, sigmoid function, 

gradient descent, neural network, convolutional 

neural networks, deep belief networks, recurrent 

neural network, and methodologies of deep learning. 

225471     การเรียนรู้เชิงลึกประยุกต์                   3(2-2-5) 

Applied Deep Learning 

ความรู้ทางคณิตศาสตร์และการคำนวณสำหรับการ

เรียนรู ้เชิงลึก  โครงข่ายประสาทเทียม  โครงข่าย

ประสาทเทียมแบบลึก  โครงข่ายประสาทเทียม

แบบสังว ัตนาการ โครงข ่ายความเช ื ่อแบบลึก 

โครงข ่ายประสาทเท ียมแบบวนซ ้ำ  และการ

ประยุกต์ใช้การเรียนรู ้เช ิงลึกสำหรับการจำแนก

ประเภทรูปภาพ การตรวจจับวัตถุ คอมพิวเตอร์วิ

ทัศน์  และการเข้าใจภาษาธรรมชาติ 

Mathematical and computational for deep learning, 

artificial neuron network, deep artificial neural 

networks, convolutional neural networks, deep 

belief networks, recurrent neural network, and 

applications of deep learning.  deep learning for 

image classification, object detection, computer 

vision and natural language understanding. 

1.ปรับรหัส

รายวิชา 

2.เปลี่ยน

ชื่อรายวิชา 

3.ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

  225472     การออกแบบและพัฒนาเกม           3(2-2-5) 

Game Development and Design 

พื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิก อุปกรณ์อินพุต 

เอาต์พุต การแปลงใน 2 มิติ รูปแบบการออกแบบ

เกม สไปรต์ ภาพเคลื่อนไหว กล้องและไทลิง ส่วนต่อ

ประสานก ับผ ู ้ ใ ช ้  การตรวจสอบการชนและ

ปัญญาประดิษฐ์ การศึกษาเกมปัจจุบัน 

Basics of computer graphics, input-output devices, 

two-dimensional transformation, design pattern, 

sprites, animation, camera and tiling, user 

interface, collision detection and basic AI, Further 

Study in Games. 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  225473 หัวข้อปัจจุบันทางปญัญาประดิษฐ์          3(2-2-5) 

Current Topics in Artificial Intelligence 

 หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้อง

กับศาสตร์ทางปัญญาประดิษฐ์ ทฤษฎีพืน้ฐานที่

เกี่ยวข้อง เทคโนโลยหีรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์แนวโนม้ ศึกษาและพัฒนาการประยุกต์ใช้

ทฤษฏีทางด้านปญัญาประดิษฐ ์

 Interesting topics of artificial 

intelligence, related fundamental theories, related 

technology or standard, trend analysis, trend 

analysis, study and develop application based on 

Artificial Intelligence concept. 

เปิด

รายวชิา

ใหม่ 
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  225483 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยพีัฒนาซอฟต์แวร์  

                                                     3(2-2-5) 

Current Topics in Software Development 

Technology 

หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้องกับศาสตร์

ทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน ทฤษฎีพื้นฐานที่

เกี่ยวข้อง เทคโนโลยหีรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ศึกษา

และทดลองประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยพีัฒนาซอฟต์แวร์ 

Interesting topics related to modern software 

development, related fundamental theories, 

related technology or standard, study and develop 

application using software development 

technology. 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

225491   การเตรยีมพรอ้มฝกึประสบการณ์วิชาชีพวทิยาการ

คอมพิวเตอร์                 1(0-2-1) 

Preparation for Computer Science Professional 

Experience 

รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สถานประกอบการ คุณธรรมและจรยิธรรม การ

สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์

ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ

ปฏิบัติงาน เทคนคิการเขียนรายงานและการนำเสนอ

โครงงาน การฝึกทกัษะเฉพาะทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

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 computer science 

225391 การเตรยีมพรอ้มฝกึประสบการณ์วิชาชีพวทิยาการ

คอมพิวเตอร์            1(0-2-1) 

Preparation for Computer Science Professional 

Experience 

      รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม 

การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสรา้งมนุษย

สัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพฒันาบุคลกิภาพ

เพื่อการปฏิบัติงาน เทคนคิการเขียนรายงานและการ

นำเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

     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 computer science 

 

ปรับรหัส

รายวิชา 

225492

  

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

Computer Science Project 

 การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตาม

สมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ตามความต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การ

ทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง 

การวิเคราะห์ผลลัพธแ์ละสรุปผล จัดทำเอกสารระบบ 

นำเสนอผลการดำเนินโครงงาน 

 Experiment or develop project follows to 

the hypothesis, reconsider to system analysis and 

design as requirement change, project development, 

225393 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 

Computer Science Project 

       การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน 

ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามความ

ต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบ

ระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จดุบกพร่อง การ

วิเคราะห์ผลลัพธแ์ละสรุปผล จัดทำเอกสารระบบ 

นำเสนอผลการดำเนินโครงงานตามกระบวนการ

ระเบียบวิธีวิจัย การใชภ้าษาอังกฤษในทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์โดยเน้นทักษะการฟัง พดู อ่าน และ

เขียน 

ปรับรหัส

รายวชิา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

unit test, system test, validation and verification, 

debug, result analysis and conclusion, 

documentation and project presentation 

       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 analysis, conclusion, 

documentation, and project presentation according 

to the research methodological process. English in 

computer science focusing on listening, speaking, 

reading ,and writing skills 

225495 สหกิจศกึษา  6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรยีนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ

ในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพวิเตอร์ ในฐานะ

พนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน  

Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in computer science as an apprentice 

in private or government sectors 

225492  สหกิจศกึษา  6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

       การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และท ักษะในงานท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้องก ับว ิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

       Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in computer science as an 

apprentice in private or government sectors 

ปรับรหัส

รายวิชา 

225494 การฝึกงาน  6 หน่วยกิต 

Professional Training  

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ

ในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพวิเตอร์ ในสถาน

ประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน  

 Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in computer science in 

private or government sectors 

225493 การฝึกงาน  6 หน่วยกิต 

Professional Training  

       การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

 Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in computer science in 

private or government sectors 

ปรับรหัส

รายวิชา 

225493 การศึกษาอิสระ    6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวจิัย การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการอภิปราย ใน

หัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  

Searching, collecting data, researching, analyzing, 

report writing, presenting and discussing in 

computer science topic 

225494  การศึกษาอิสระ    6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวจิัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการ

อภิปราย ในหัวข้อทางด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์  

Searching, collecting data, researching, analyzing, 

report writing, presenting and discussing in 

computer science topic 

ปรับรหัส

รายวชิา 

  225491 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 1 6 หน่วยกิต 

  Work Integrated Learning 1 

        ประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้ประกอบการ

ด้านพัฒนาซอฟตแ์วร์ในสภาพแวดลอ้มการทำงาน

จริง ผ่านการเรียนรู้แบบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จาก

สถานประกอบการให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้

งานได้จริง เพื่อพัฒนาทกัษะการแก้ปญัหา การ

ทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การนำเสนองาน และการ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  

เปิดวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

   Providing a learning experience for students, full 

involvement and an understanding of the software 

development at a “real life” private sector 

enterprise, project based learning methodology 

based on non-trivial problems to obtain working 

solutions with aiming to foster the development of 

self-learning, problem solving, team work, 

communication, presentation ,and sharing 

  225495 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2 6 หน่วยกิต 

  Work Integrated Learning 2 

        ประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้ประกอบการ

ด้านพัฒนาซอฟตแ์วร์ในสภาพแวดลอ้มการทำงาน

จริง ผ่านการเรียนรู้แบบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จาก

สถานประกอบการให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้

งานได้จริง เพื่อพัฒนาทกัษะการแก้ปญัหา การ

ทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การนำเสนองาน และการ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  

   Providing a learning experience for students, full 

involvement and an understanding of the software 

development at a “real life” private sector 

enterprise, project based learning methodology 

based on non-trivial problems to obtain working 

solutions with aiming to foster the development of 

self-learning, problem solving, team work, 

communication, presentation ,and sharing 

เปิดวิชา

ใหม่ 

  227361 การทดสอบซอฟตแ์วร์       3 (2-2-5) 

Software Testing 

พืน้ฐานการทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ การ

วิเคราะห์และออกแบบการทดสอบ การตรวจตรา

การออกแบบและชุดคำสัง่ การทดสอบแบบกล่องดำ 

การทดสอบแบบกล่องขาว เทคนคิการทดสอบ

อัตโนมัติ การทดสอบเชงิสถิต ิการทดสอบ

ข้อบกพร่อง การวิเคราะห์และออกรายงานปัญหา 

Fundamental of verification and validation, analyze 

and design test case scenario, black box testing, 

white box testing, automated testing technique, 

statistical testing, defect testing, problem analysis 

and reporting 

เปิดวิชา

ใหม่ 

 

  



123 

 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

 

แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2560 แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2565 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศกึษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001101   ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล 1(0-2-1) 

225100 วิทยาการคอมพวิเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 003101 สุนทรยีศาสตร์ในการจัดการชีวิต 3(2-2-5) 

225101 ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา   3(2-2-5) 225100 วิทยาการคอมพวิเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 225101 การคิดเชิงตรรกะ 3(2-2-5) 

   241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศกึษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชงิวิชาการ 1(0-2-1) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 3(2-2-5) 002102 ความฉลาดทางดจิิทัล 2(1-2-3) 

225111 การเขยีนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 

225131 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์ 3(2-2-5) 225111 การเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  3(2-2-5) 225131 แนวคิดการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 

   241224 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2560 แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2565 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศกึษาต้น  ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศกึษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า 3(2-2-5) 001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 003203 เรียนรูร้่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-3) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 225211 หลักการเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

225211 การเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 225231 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

225241 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธขีั้นพื้นฐาน  3(2-2-5) 225241 ระบบจัดการฐานขอ้มูลและออกแบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

247222 ความนา่จะเป็นและสถิติ 3(2-2-5) 225242 การออกแบบและพัฒนาสว่นต่อประสาน 3(2-2-5) 

   225291 การเตรยีมความพร้อมสำหรับโครงงานวิทยาการ

คอมพวิเตอร์ 1 

1(0-2-1) 

   247105 ความนา่จะเป็นและสถิติ 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 218 หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศกึษาปลาย 

004101 ศลิปะในการดำเนนิชีวิต 3(2-2-5) 003204   การจัดการสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 1(0-2-1) 

225313 แนวคิดของภาษาโปรแกรม  3(2-2-5) 225201 การโปรแกรมเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 225212 การพัฒนาเว็บแอปพลเิคชัน 3(2-2-5) 

225261 การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานขอ้มูล  3(2-2-5) 225251 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ 3(2-2-5) 

227252 การออกแบบและพัฒนาสว่นต่อประสาน 3(2-2-5) 225261 พื้นฐานระบบคอมพวิเตอร ์ 3(2-2-5) 

225221 การโปรแกรมเชิงตัวเลข     3(2-2-5) 225271 หลักการปัญญาประดิษฐ ์ 3(2-2-5) 

   225292 การเตรยีมพร้อมสำหรับโครงงานวิทยาการ

คอมพวิเตอร์ 2 

1(0-2-1) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม  17 หน่วยกิต 
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แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2560 แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2565 

ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

225301 ทฤษฎีการคำนวณ  

 

3(2-2-5) 003305   กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

3(2-2-5) 

225371 ปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน 

 

3(2-2-5) 225311 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

Software Engineering Concepts 

3(2-2-5) 

225361 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 225312 การพัฒนาแอปพลเิคชันสำหรับอุปกรณ์

เคลื่อนที ่

3(2-2-5) 

225242 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธ ี 3(2-2-5) 225341 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ 

3(2-2-5) 

225XXX วิชาเอกเลอืก 3(X-X-X) 225371 การเรียนรูข้องเครื่อง 3(2-2-5) 

XXXXXX วิชาเลอืกเสร ี 3(X-X-X) 225391 การเตรยีมพร้อมฝกึประสบการณว์ิชาชีพ

วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

1(0-2-1) 

 

   225392 การเตรยีมความพร้อมสำหรับโครงงาน

วิทยาการคอมพวิเตอร์ 3 

1(0-2-1) 

   XXXXXX เลอืกเสร ี 3(X-X-X) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 19(1) หน่วยกิต 

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศกึษาปลาย 

225331 แนวคิดระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

225381 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 225331 วิทยาการข้อมูลและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 

225382 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 225351 วิทยาการรหัสลับและการรักษาความปลอดภัย

ทางสารสนเทศ 

3(2-2-5) 

225391 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 225393 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

225XXX วิชาเอกเลอืก 3(X-X-X) 225xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

XXXXXX วิชาเลอืกเสร ี 3(X-X-X) XXXXXX เลอืกเสร ี 3(X-X-X) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2560 แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2565 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจำวัน 3(2-2-5) 003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3(0-6-3) 

225491 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

1(0-2-1) 

 

225xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 225xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

225XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X)    

225XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X)    

รวม 12 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศกึษาปลาย 

225493 การศึกษาอิสระ * 6 หน่วยกิต 225492* สหกิจศกึษา * 6 หน่วยกิต 

225494 การฝึกงาน * 6 หน่วยกิต 225493* การฝึกงาน * 6 หน่วยกิต 

225495 สหกิจศกึษา * 6 หน่วยกิต 225494* การศึกษาอิสระ * 6 หน่วยกิต 

   225295** การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2 6 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ    * เฉพาะนิสิตที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสรมิทักษะการทำงาน เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

                 **เฉพาะนิสิตที่เลือกเรยีนกลุ่มวิชาเลือกเสรมิทักษะการทำงาน 
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ภาคผนวก ค 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ระเบียบวาระการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม  2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากระบบ Microsoft Teams 

********************************************************************************** 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ 

2.  ดร.ชลสิทธิ์ จักรศรพีร 

3 . นายกัสสปะ ศักดิ์ศรี 

4 . ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น 

5 . ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์  

6.  นายเกียรติกุล สุขสมสถาน 

7 . นายธนวัฒน์ แซ่เอียบ 

8 . นายวรกฤต แสนโภชน์ 

9.นายศักดิ์พันธุ์ แดงมณี 

10. นางสาวเมธาวรรณ ใจไว 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านเอกสารการวิพากษ์) 

ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ 

ดร.ชลสิทธิ์ จักรศรพีร 

  นายกัสสปะ ศักดิ์ศร ี

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 1.1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจง้ให้ทราบถึงขัน้ตอนในการวิพากษ์หลักสูตร และวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง

หลักสูตร  โดยนำข้อวพิากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำมาปรับปรุงร่างหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
               

 ระเบียบวาระที่ 1.2  เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเน่ือง 

  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 เรื่อง พิจารณาการพัฒนาและวิพากษ์ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลกัสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 ประเด็นเสนอ 

แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไป 

 1.  พิจารณาความสอดคล้องของอาชีพที่ระบุไว้สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร 

อาชีพหลังสำเร็จการศกึษาที่ระบุไว้นัน้มคีวามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่  

 2. ในมุมมองของผู้ประกอบการ นิสิตที่สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน ควรมี

ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องของ Business ต่างๆ ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น E-Commerce, 

Digital Marketing, Electronic Businesss หรอื Design Thinking เป็นต้น 

 3. เสนอแนะทำ mapping กับแต่ละอาชีพหลังสำเร็จการศึกษากับรายวิชาในหลักสูตร  

มีรายวิชาไหนที่สอดคล้องอาชีพที่หลักสูตรตั้งเป้าหมายไว้ ขาดรายวิชาไหนบ้าง ซึ่งสะท้อนให้นสิิตได้เห็น

ถึงความสอดคล้องกับรายวิชาที่ตอ้งเรียนกับอาชีพในอนาคต 

 4. ตรวจอบคำถูก คำผิดที่ปรากฏในเอกสาร 

 

4.2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

-เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ 

 

4.3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

 1. อยากให้ทางหลักสูตรเน้นพื้นฐานเป็นสำคัญ เช่น ทฤษฏีในการเขียนโปรแกรมเชิงลึก 

พื้นฐานคณิตศาสตร์ เนื่องจากเทคโนโลยีในศาสตร์ทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว  หากพื้นฐานไม่แน่นจะทำให้นิสิตเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงได้ยาก  ในขณะที่หากผู้เรียนพื้นฐาน

แน่นสามารถนำไปพัฒนา สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อไปในอนาคตได้  

 2. ผูท้รงคุณวุฒิเสนอให้ทางหลักสูตรมุ่งเน้น สหกิจศึกษามากกว่าการฝึกงาน เนื่องจาก

เป้าหมายของสหกิจศกึษามีขอ้กำหนดชัดเจน ทำให้ผู้ประกอบ 



132 

 

 3. เสนอแนะให้เพิ ่มรายวิชา Interesting Topics หลายๆ รายวิชา เพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต จากหลักสูตรที่จัดทำครั้งนี้ใช้อีก 5 ปี น่าจะมีเทคโนโลยีด้านการ

พัฒนาซอฟต์แวร์เข้ามาใหม่อีก  

 4. เสนอใหเ้พิ่มเวลาสหกิจศกึษา จาก 4 เดือน เป็น 6 เดือน หรอื 1 ปี  เนื่องจากนิสิตจะ

ได้เรยีนรู้จากการสภาพจริงจากสถานประกอบการที่สอดคล้องกับอาชีพของนสิิตหลังสำเร็จการศกึษา 

 5. เสนอแนะให้รายวิชา 225393 โครงงานวิทยาการ ควรเป็นงานที่มี User ที่มีผู้ใช้จริง 

เป็นโครงงานที่มีการใช้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์พัฒนาเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่แก้ปัญหากับ

งานทางดา้นต่างๆ ที่สามารถทำงานได้จรงิและมีประโยชน์ต่อองค์กร หรอื สังคม 

 6. User Interface Design and Implementation – เนื้อหาคำอธิบายรายวิชามีการพูดถึง 

UI เป็นส่วนมาก น่าจะมีการเพิ่มคำที่สะท้อนถึง UX เพิ่มเข้ามาด้วย เช่น ประสบการณ์ของผู้ใช้ หรือ

ความรูส้ึกเชิงบวก เชงิลบ เป็นต้น 
 

4.4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. เพิ่มรายวิชา หรอื กิจกรรมในหลักสูตรสร้างภาวะความเป็นผูน้ำใหน้ิสติ ในการ

แสดงออก และการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรูใ้ห้ผูอ้ื่นด้วย 

4.5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

-เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ 

 

4.6 การพัฒนาคณาจารย์ 

-เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ 

 

4.7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

-เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ 

 

4.8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

-เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ 
 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

 -ไม่มี- 
 

ปิดประชุม 12.00 น. 
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ภาคผนวก จ  

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัต ิ

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรางคนา ระวังยศ 

Assistant Professor Surangkana  Rawungyot, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุรางคนา  ระวังยศ 

รหัสประจำตัวประชาชน 35599001XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

สถานที่ติดต่อไดโ้ดยสะดวก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 2306  

อเีมล์ Surangkana.ra@up.ac.th 

ประวัตกิารศึกษา  

พ.ศ. 2557 Doctor of Philosophy (Computer Science and Engineering) 

University of Louisville, USA. 

      พ.ศ. 2545 วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2541 วทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาการคอมพวิเตอร์)  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลงานวิจัย  

Jaiwai, M., Shiangjen, K., Rawungyot, S., Dangmanee, S., Kunsuree, T., Sa-nguanthong, A. (2021). Automatized Educational 

Chatbot using Deep Neural Network. 2021 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT). 
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มหาวิทยาลัยนเรศวร 

540 540 540 540 540 

8 นายศักดิ์พันธุ์ แดงมณี 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

540 540 540 540 540 
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ภาคผนวก ช  

ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ 

ทางสาขาคอมพวิเตอร์ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้(Body of Knowledge)ทางคอมพิวเตอร์

ระบุไว้ใน มคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) 

 

เนื้อหาความรู้ 

อง
ค์ก

าร
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ะ

ระ
บบ

สา
รส

นเ
ทศ

 

เท
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ลย
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ต ์

เท
คโ
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ะ
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กา
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าง

ซอ
ฟ

ต์แ
วร

 ์
โค

รง
สร

้าง

พื้
นฐ

าน
ขอ

ง

ระ
บบ

 

ฮา
ร์ด

แว
ร์แ

ละ

สถ
าป

ัตย
กร

รม

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร ์

(1) โครงสร้างดิสครีต      

241326 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย      x  

(2) พื้นฐานการเขยีนโปรแกรม      

225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น x x x x x 

225101 การคิดเชิงตรรกะ     x   x x 

225111 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น     x x   

(3) ความซับซ้อนและข้ันตอนวิธี      

225231 โครงสรา้งข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี   x  x  

(4) โครงสร้างและสถาปัตยกรรม      

225261 พืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์    x x x 

225212 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  x  x    

225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี   x   x   

(5) ระบบปฏิบัติการ      

225261 พืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์    x x x 

225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี   x   x   

(6) การประมวลผลเครือข่าย      

225341 เครอืข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์  x x x   

(7) ภาษาการเขยีนโปรแกรม      

225131 แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    x x   

225211 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   x x     

225212 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน   x x     

225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี   x   x   

(8) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์      

225242 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน   x x    

(9) กราฟิกและการประมวลผลภาพ      

225242 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน   x x    

(10) ระบบชาญฉลาด      
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เนื้อหาความรู้ 
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225271 หลักการปัญญาประดิษฐ์     x x   

225331 วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์   x       

225371 การเรยีนรูข้องเครื่อง       x   

(11)  การจัดการสารสนเทศ      

225241 ระบบจัดการฐานข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูล  x    

225251 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ x     

(12)  ประเด็นทางสังคมและวิชาชพี      

225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  x x x x x 

225351 วิทยาการรหัสลับและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ x x x     

(13)  วิศวกรรมซอฟต์แวร์      

225251 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ  x  X    

225311 แนวคิดวศิวกรรมซอฟต์แวร์    x x     

(14)  ศาสตร์เพื่อการคำนวณ      

225201 การโปรแกรมเชงิตัวเลข 
     x  

247105 ความนา่จะเป็นและสถติิ       x   

241111 คณิตศาสตร์ 1       x   

 

 

 

 

 

  

 



155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(PLO)รายชั้นป ี
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร(PLO) รายชั้นปี 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
นิสิตชั้นปทีี่ 

1 2 3 4 

PLO 1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรูเ้ท่าทัน ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมคีุณธรรมและ

จรยิธรรม 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 4 ผูเ้รียนสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่น และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม

โลก 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 5 ผู้เรียนสามารถแสดง ออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 6 ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

 ✓ ✓ ✓ 

PLO 7 : ผูเ้รียนสามารถอธิบายทฤษฎี หลักการโครงสร้างพื้นฐาน

ของระบบ ขั้นตอนวิธีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ

ปัญญาประดิษฐ์ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 8 : ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องมือที่เหมาะสมใน

ก าร พ ั ฒ น า โ ค ร งส ร ้ า ง พ ื ้ น ฐ าน ข อ ง ร ะบ บ  ข ั ้ น ต อ น ว ิ ธ ี  

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์ ตรงตามความ

ต้องการของอุตสาหกรรมดิจทิัล 

 ✓ ✓ ✓ 

PLO 9 : ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชน  

โดยใช้องค์ความรู ้ด้านโครงสร้างพื ้นฐานของระบบ ขั ้นตอนวิธี 

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์ 

 

 

 ✓ ✓ 

 


