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 การรับเข้าศึกษา 

                รับนิสิตไทยหรือนิสติต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

                ไม่มี 
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    ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
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M.IT. 

วศ.บ. 

Software Architecture 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

Queensland University of Technology, Australia 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2555 
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วท.ม. 
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 สถานที่จัดการเรียนการสอน 

     มหาวิทยาลัยพะเยา         

 

 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการด้านไอที (IT Services) เป็นปัจจัยหนึ่งในการด ารงชีวิต

ประจ าวันของมนุษย์ และส าหรับวิชาชีพต่างๆ ที่ตอ้งใชบ้ริการเฉพาะด้าน การเข้าใจบริบทในการพัฒนา

อย่างเป็นระบบและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับงานนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญขึ้นเรื่อยๆ 

ในทางเดียวกัน เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-

2570) ได้ถ่ายทอดวัตถุประสงค์หลัก ในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐาน

นวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้สามารถ

ตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคมยุคใหม่ การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ ให้คนไทยมี

ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม ทั้งทักษะในด้านความรู้ พฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐาน

ที่ดีของสังคม เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งใน

ปัจจุบันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยมีความต้องการทรัพยากรด้านบุคคลที่มีความรู้ความ

ช านาญในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งจ าเป็นต่อการผลิตซอฟต์แวร์อันเป็นรากฐานของการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้มีทิศทางตามที่กล่าว จ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาทุน

มนุษย์ให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาไอซีทีของประเทศ นอกจากจะพัฒนาทุนมนุษย์ให้ช านาญในการ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว ยังต้องพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ

ตามหลักการพืน้ฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การท างานเป็นทีม เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่ได้มีความถูกต้อง มี

คุณภาพ ครบถ้วนตามความต้องการ  กระบวนการพัฒนาสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

และตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารและมหาวิทยาลัยพะเยาที่จะพัฒนาบุคลากรและนิสิตให้มีทักษะและความสามารถด้าน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา

ชุมชน และประเทศชาติ 
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 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนสังคมมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้บุคคลสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ และมีอิสระที่จะเลือกกระท าการใด ๆ ได้มากขึ้น โดยปัจเจกชนทั่วไปสามารถเข้าถึง

ข้อมูลขา่วสารและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางโลกออนไลน์ ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การ

งาน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญของการสร้างสังคมแห่งความรู้ และเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนรู้ตลอดชวีิต  

 การผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากจะช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาใหน้ักเรียน หรอืผูส้นใจเข้าศกึษาในส่วน

ภูมิภาค สามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมไปสู่

สังคมแห่งความรู้ผ่านทางการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  การคิดอย่างเป็นระบบ  

น าไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่สังคมดิจิทัลโดยทั่วถึง เท่า

เทียม มั่นคง และปลอดภัย ในทุกชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) บนพื้นฐาน

แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) เพื่อมุ่งสู่วัตถุประสงค์หลักของ

แผนพัฒนาประชากรในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า และเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน 

 

 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรนอกจากจะเน้นในความสามารถการเขียนโปรแกรมแล้ว ยังมุ่งเน้นความรู้

ความเข้าใจในระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การท างานเป็น

ทีม เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่ได้มีความถูกต้อง มีคุณภาพ ครบถ้วนตามความต้องการและสนองต่อผูใ้ช้งานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนั้นแล้วยัง

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สามารถเรียนรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ด้วยตนเอง และต่อยอดพัฒนา เป็นความรู้จากภูมิปัญญาไทย  

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ตลอดจนมีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 ในการพัฒนาหลักสูตรได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

ที่เน้นการเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา มีความเป็นเลิศในการ
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ประยุกต์เทคโนโลยีสู่ชุมชน และพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของชุมชน  

มวีัตถุประสงค์รว่มหรอืจุดเน้นที่ใชร้่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยมี 5 ประการ ดังตอ่ไปนี ้

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข      

จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

2. เพื่อท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ ชุมชน 

(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) 

3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment) 

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

สู่สากล 

5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสทิธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล   

 

 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน     2(2-0-4) 

   Thai Language in Daily Life 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ       1(0-2-1) 

   Thai for Academic Purposes     

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน    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 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล    1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life   

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล      2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient 
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3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                           15 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ    3(2-2-5) 

   Artistic for Life Management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ            3(2-2-5) 

    Skills Development and Lifelong Learning 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม     2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน             1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการ 

    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 
 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

241324 

 

พีชคณิตเชิงเส้น 1 

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

 

241334 

 

คณิตศาสตรเ์ต็มหน่วย 

Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 

 

247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ 

Probability and statistics 

3(2-2-5) 

 

 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

122110 ธุรกิจเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

 Introduction to Business  
   

 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

227101 พืน้ฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

 Fundamental of Problem Solving and Programming  



8 

 

227361 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 Software Testing  

 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

 การบรหิารจัดการ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ        

ท าหนา้ที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียน

การสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์   

ผู้ประสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คือท าหน้าที่ประสานงาน/ ช่วย

ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/คณะวิชาอื่นหรือสถาบัน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้ 

ของแต่ละรายวิชา รวมทั้งจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  

ของการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

 ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ปรัชญาของหลักสูตร  

   ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นศาสตร์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ 

โดยอาศัยกระบวนการที่มีมาตรฐานในการออกแบบซอฟต์แวร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ ทดสอบซอฟต์แวร์ 

บริหารโครงการซอฟต์แวร์ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และชุมชน และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน อย่างยั่งยืน 

 

 ความส าคัญ   

 หลักสูตรได้มกีารพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้ก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับ การ

เตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนใหม้ีวิชาชีพมีคุณภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพตรง

ตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน รวมทั้งความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม

อนาคต (New S-curve) โดยการพัฒนาหลักสูตรได้ค านึงถึงการจัดหลักสูตรให้ทันสมัย กระบวนการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการความสอดคล้องเชื่อมโยงใน

รายวิชาเพื่อ ตอบสนอง (SDG 4) เป้าหมายที ่4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศกึษาที่มีคุณภาพอย่าง

ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายย่อที่  4.3 สร้าง

หลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มี

คุณภาพ และเป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังท าความร่วมมือกับภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน ผ่านการท า

ข้อตกลงทางวชิการทั้งด้านการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อตอบสนอง (SDG 17) 

เป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายย่อยที่ 17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุน้ส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม สร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน ซึ่ง

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยมีความต้องการทรัพยากรด้านบุคคลที่มีความรู้ความ

ช านาญในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งจ าเป็นต่อการผลิตซอฟต์แวร์อันเป็นรากฐานของการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาจึงเล็งเห็นความจ าเป็น

ในการจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

ศักยภาพเปี่ยมไปด้วยความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์  มี

ความสามารถในการค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเองตลอดจนสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์

ด้วยการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไป
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ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน และยังสามารถน าองค์ความรู้ไปต่อยอดในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  

ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติตอ่ไป 

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    เพื่อผลิตบัณฑติพร้อมใช้ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

1.3.1 มีความรู้ ทักษะ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน

องค์ความรูท้างดา้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

1.3.2 มีความใฝ่รู้ และต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างต่อเนื่องและ

ตลอดชวีิต 

1.3.3 สามารถบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ได้ ตามขอบเขตโครงการซอฟต์แวร์ 

งบประมาณ และระยะเวลาโครงการซอฟต์แวร ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

1.3.4 มีคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน 

 

 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

 

PLO1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ**  

PLO2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน 

PLO3 ผูเ้รียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม** 

PLO4 ผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

PLO5 ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

PLO6 ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

PLO7 ผูเ้รียนสามารถอธิบายความรู้พืน้ฐานทีเ่กี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์และมาตรฐาน

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ 

PLO8 ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ที่ตรงตามความตอ้งการของผู้ใชไ้ด้ 

PLO9 ผูเ้รียนสามารถด าเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์และทดสอบซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร ์และตรงตามความตอ้งการของผู้ใชไ้ด้ 

PLO10 ผู้เรียนสามารถออกแบบโครงการและด าเนินการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ได้อย่าง

เหมาะสม และยั่งยืน 
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 แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนและปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการ

ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

1.1 ว า ง ร ะ บ บ ก ล ไ ก ก า ร

ด าเนินการจัดการเรียน

การสอนให้ เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

และหลั กสู ตร ในระดั บ

สากล (ACM) 

1.2 ติดตามความเปลี่ยนแปลง

ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี จ า ก

ผูป้ระกอบการ ผูใ้ช้บัณฑิต

และแหลง่ขอ้มูลอื่น 

1.3 ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1.1 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ด า เ นิ น ก า ร ห ลั ก สู ต ร 

(มคอ.7) 

1.2 รายงานผลการประเมิน

ค ว ามพึ ง พ อ ใ จสถ าน

ประกอบที่ว่าจ้างบัณฑิต

เฉลี่ยอยู่ในระดับดี  

1.3 รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของบัณฑิต

ต่อหลักสูตรเฉลี่ยอยู่ ใน

ระดับดี 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้

มีความเช่ียวชาญในการสอน

ตามหลักสูตร 

2.1 อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการ  

อบรมหลักสูตรเบื้องต้น

เกี่ยวกับเทคนิคการสอน 

และการวัดประเมินผล 

2.2 สนับสนุนอาจารย์ด้านการ

เรียนการสอนให้ท างาน

บริการวิชาการแก่องค์กร

ภายนอก 

2.3 สนับสนุนให้อาจารย์มี

ก า ร อ บ ร ม ห รื อ ส อ บ

ใบรับรอง (Certificate) ใน

ด้านที่เกี่ยวข้อง 

2.1 อาจารย์ ใหม่ทุกคนเข้า

ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม

เกี่ ยวกับการ เรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัย 

2.2 อาจารย์ในสาขามีปริมาณ

งานด้านบริการวิชาการ

ไม่น้อยกว่ าร้อยละ 10 

ของภาระงานในแต่ละปี 

2.3 อาจารย์ในสาขาผ่านการ

อบรมหรือมีใบรับรองใน

ด้านที่ เกี่ยวข้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 30 ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

3 .  พัฒนาความสามารถ ขอ ง

บุคลากรในด้านงานวิจัย  

3. 1  สนับสนุน ให้บุ คลากร

น าเสนอผลงานวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

3.2  สนับสนุนให้บุคลากรยื่น

ขอทุนวิจัยในแหล่งทุน

วิจัยตา่งๆ 

 

3.1 มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ของอาจารย์ในสาขาทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ

อย่างนอ้ยปีละ 3 ผลงาน 

3.2 อาจารย์ในสาขามีการยื่นขอ

ทุนวิจัยอย่างน้อย 1 โครงการ 

ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

 ระบบการจัดการศึกษา 

 ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 เป็น

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลา

ศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

     ไม่มี 

 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

      ไม่มี 

 การด าเนินการหลักสูตร  

 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

          ภาคการศกึษาต้น      เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

          ภาคการศกึษาปลาย   เดือน พฤศจกิายน –มีนาคม   

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่าซึ่ง

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

   2.2.2 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

   2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตค่วามผิดที่กระท า

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

  2.2.4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ เพราะความผดิทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561     

    การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

       เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษา ในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 

พะเยา 

 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 2.3.1  การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 

          2.3.2  การอ่านแบบเรียนหรอืเอกสารประกอบการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ 

            2.3.3  พืน้ฐานด้านวิศวกรรม เช่น แคลคูลัส เป็นต้น 

            2.3.4  พืน้ฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
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 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

          2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน  

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

                   2.4.2  จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ แคลคูลัส และ

ฟิสิกส์ 

                   2.4.3  จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น การอบรมและการจัดค่าย

เตรียมความพรอ้ม 

 

 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (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 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 

 
 งบประมาณตามแผน     

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

รวมรายรับ 226,800 453,600 680,400 907,200 907,200 
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      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน 

1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

3,449,808 3,536,053 3,624,455 3,715,066 3,807,943 

2. งบลงทุน 

2.1 หมวดครุภัณฑท์าง

การศกึษา 

 

102,600 

 

205,200 

 

307,800 

 

410,400 

 

410,400 

3. งบด าเนนิการ 

3.1 หมวดค่าใช้สอย  

3.2 หมวดค่าวัสดุ 

 

263,000 

 

506,000 

 

749,000 

 

992,000 

 

992,000 

4. งบด าเนินการ 

4.1 สาธารณูปโภค   

 

900,000 

 

1,800,000 

 

2,700,000 

 

3,600,000 

 

3,600,000 

รวมรายจ่าย 4,715,408 6,047,253 7,381,255 8,717,466 8,810,343 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 

(สูงสุด) 

52,393 33,596 27,338 24,215 24,473 

 

 ระบบการศึกษา 

              แบบช้ันเรยีน 

 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 หลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลักสูตร 120(1) หนว่ยกิต 
 

 โครงสร้างหลักสูตร 

  โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์ มคอ.1 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

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

   1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

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

   2.1  วิชาแกน 9 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

     2.1.1 กลุม่พีชคณิตเชิงเสิ้น 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     2.1.2 กลุ่มคณิตศาสตรด์ิสครีต 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     2.1.3 กลุ่มสถติิและวิธกีารเชิง

ประสบการณ์ส าหรับ

คอมพิวเตอร์ 

3 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

   2.2  วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต 61 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 

     2.2.1 กลุม่ประเด็นดา้นองค์การ

และระบบสารสนเทศ 

9 หน่วยกิต 11 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     2.2.2 กลุม่เทคโนโลยีเพื่องาน

ประยุกต์ 

9 หน่วยกิต 11 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     2.2.3 กลุม่เทคโนโลยีและวิธีการ

ทางซอฟต์แวร์ 

27 หน่วยกิต 27 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

     2.2.4 กลุม่โครงสรา้งพื้นฐาน

ของระบบ 

6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

     2.2.5 กลุม่ฮาร์ดแวรแ์ละ

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

   2.3  วิชาเอกเลอืก  6 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

   2.4  ประสบการณ์ภาคสนาม  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

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

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ  1 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกติ) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 128(1) หน่วยกติ 120(1) หน่วยกติ 
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 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา          12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน                 2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                    1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes   

001103      ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน              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 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล       3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล                          1(0-2-1) 

  Technology Usage for Digital life 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล                   2(1-2-3)  

   Digital Intelligence Quotient 

 

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                                15 หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ                                              3(2-2-5) 

           Artistic for Life Management 

003102      การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชวีิต                3(2-2-5) 

  Skills Development and Lifelong Learning  

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม                  2(0-4-2) 

                 Collaborative Learning for Society Creation 

003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน                         1(0-2-1) 

                 Health Environment and Community Management 

003305     กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการดิจิทัล             3(2-2-5) 

                Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306     บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชีพ                                    3(0-6-3) 

                           Integration for Professional Innovation 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 85  หน่วยกิต 

     2.1 วชิาแกน จ านวน 12  หน่วยกิต  

  2.1.1 กลุ่มพีชคณติเชิงเส้น   3  หน่วยกิต  

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

  2.1.2 กลุ่มคณติศาสตร์ดิสครีต   3  หน่วยกิต  

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  3(2-2-5) 

 Discrete Mathematics  

  2.1.3 กลุ่มสถติิและวิธีการเชิงประสบการณ์ส าหรับคอมพิวเตอร์  

       6  หน่วยกิต  

241151 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 

 Calculus I  

247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(2-2-5) 

 Probability and Statistics  

     2.2 วิชาเฉพาะด้าน  57  หน่วยกิต 

  2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15  หน่วยกิต  

227271 กระบวนการซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)  

 Software Processes   

227326 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)  

 Research Methodology   

227381 การจัดการโครงการซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5)  

 Software Project Management   

227422 โครงงานทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 3(0-6-3)  

 Software Engineering Project    

122110 ธุรกิจเบือ้งตน้ 3(3-0-6)  

 Introduction to Business   

    

  2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  9  หน่วยกิต  

227202 พืน้ฐานของระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5)  

 Fundamental of Database System   

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 3(2-2-5)  

 Listening and Speaking in Daily Life   
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227332 พืน้ฐานปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)  

 Fundamental of Artificial Intelligence   

 

  2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 24  หน่วยกิต  

227141 ความตอ้งการซอฟต์แวร ์   3(2-2-5)  

 Software Requirements   

227151 การออกแบบประสบการณผ์ูใ้ช้และสว่นต่อประสานกับผูใ้ช้ 3(2-2-5)  

 User Experience and User Interface Design   

227201 หลักการเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ 3(2-2-5)  

 Principles of Object-oriented Programming   

227211 แนวคิดของอัลกอริทึม 3(2-2-5)  

 Concepts of Algorithms   

227221 การพัฒนาซอฟต์แวรส์่วนหนา้ 3(2-2-5)  

 Front-End software development   

227223 การพัฒนาซอฟต์แวรส์่วนหลัง 3(2-2-5)  

 Back-End Software Development   

227361 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)  

 Software Testing   

227302 การด าเนินงานการพัฒนาซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5)  

 Software Development Operation   

  2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  6  หน่วยกิต  

227101 พืน้ฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)  

 Fundamental of Problem Solving and Programming   

227102 โครงสรา้งขอ้มูล 3(2-2-5)  

 Data Structure   

  2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3  หน่วยกิต  

227203 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5)  

 Computer Organization and Operating Systems    
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     2.3 วิชาเอกเลือก                                 ไม่น้อยกว่า             9   หน่วยกิต 

  ให้นิสติเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่เกิน 2 กลุ่ม 

  

  2.3.1 กลุ่มเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ 

227362 การทดสอบซอฟต์แวรข์ั้นสูง 3(2-2-5)  

 Advance Software Testing   

227372 การรับประกันคุณภาพซอฟต์แวร์     3(2-2-5)  

 Software Quality Assurance   

227377 วิศวกรรมขอ้มูลและการท าเหมอืงขอ้มูล  3(2-2-5)  

 Data Engineering and data mining   

227375 การสังเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล 3(2-2-5)  

 Data Visualization    

227482 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์    3(2-2-5)  

 Current Topics in Software Process Enhancement   

  2.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

227324 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

3(2-2-5)  

 Mobile Application Development for Software Engineering   

227325 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ 

3(2-2-5)  

 Web Application Development for Software Engineering   

227321 การเขียนโปรแกรมเกม 3(2-2-5)  

 Game Programming    

225482 การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ 3(2-2-5)  

 Decentralized Application Development   

227483 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)  

 Current Topic in Software Development   

  2.3.3 กลุ่มเสริมทักษะการท างาน 

227421* การศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 1 6 หนว่ยกิต  

 Work Integrated Learning I   

หมายเหตุ    * หากนิสิตเลือกเรียนวิชานี้ จะต้องเลือกวิชา 227426 การศกึษาเชิงบูรณาการ

กับการท างาน 2 จากกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
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     2.4 ประสบการณ์ภาคสนาม   จ านวน        6 หน่วยกิต 

227423* การฝกึงาน    6 หนว่ยกิต  

 Professional Training   

227424* สหกิจศึกษา     6 หนว่ยกิต  

 Co-Operative Education   

227425* การศกึษาอิสระ   6 หน่วยกิต  

 Independent Study   

227426** การศกึษาเชงิบูรณาการกับการท างาน 2   6 หน่วยกิต  

 Work Integrated Learning II   

     หมายเหตุ    * เฉพาะนิสิตที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกเสริมทักษะการท างาน เลือกเรียน 

       เพียง 1 รายวิชา 

          ** เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกเสริมทักษะการท างาน 

 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน      6      หน่วยกิต 

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

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 

 4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต       จ านวน      1      หน่วยกิต 

227322 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์     1(0-2-1)  

 Preparation for Software Engineering Professional Experience  
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 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life  

001103 ภาษาองักฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 3(2-2-5) 

 English for Daily Life  

002101 การใช้เทคโนโลยีเพือ่ชีวติยุคดจิิทัล 1(0-2-1) 

 Technology Usage for Digital life  

003101 สุนทรยีศาสตร์ในการจัดการชวีิต 3(2-2-5) 

 Artistic for Life Management  

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus I  

227101 พืน้ฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

 Fundamental of Problem Solving and Programming  

227141 ความต้องการซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 

 Software Requirements  

 รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

 Thai for Academic Purposes      

001104 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 English for Communication  

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

 Digital Intelligence Quotient  

003102 การพัฒนาทักษะและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 3(2-2-5) 

 Skills Development and Lifelong Learning  

241334 คณิตศาสตรเ์ตม็หน่วย 3(2-2-5) 

 Discrete Mathematics  

227102 โครงสรา้งข้อมูล 3(2-2-5) 

 Data Structure  

227151 การออกแบบประสบการณผ์ู้ใช้และส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ 3(2-2-5) 

 User experience and user interface design  

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 English for Academic and Professional Communication  

003203 เรียนรูร้ว่มกันสรรคส์รา้งสังคม 2(0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation  

227201 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Principles of Object-oriented Programming  

227202 พืน้ฐานของระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 

 Fundamental of Database System  

227221 การพัฒนาซอฟต์แวรส์่วนหนา้ 3(2-2-5) 

 Front-End Software Development  

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5) 

 Linear Algebra I  

 รวม 17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อมและชุมชน 1(0-2-1) 

 Health Environment and Community Management  

227203 องคป์ระกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 

 Computer Organization and Operating Systems   

227211 แนวคิดของอลักอรทิึม  3(2-2-5) 

 Concepts of Algorithms  

227223 การพัฒนาซอฟต์แวรส์่วนหลงั 3(2-2-5) 

 Back-End Software Development  

227271 กระบวนการซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 Software Processes  

247105 ความน่าจะเปน็และสถติิ 3(2-2-5) 

 Probability and Statistics  

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305   กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผู้ประการดิจทิลั 3(2-2-5) 

 Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs  

227302 การด าเนินงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 Software Development Operation  

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking in Daily Life  

227361 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 Software Testing  

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 Free Elective  

 รวม 15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

122110 ธุรกิจเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Business  

227332 พืน้ฐานปัญญาประดิษฐ ์ 3(2-2-5) 

 Fundamental of Artificial Intelligence  

227381 การจัดการโครงการซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 

 Software Project Management  

227326 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5) 

 Research Methodology  

227322 การเตรยีมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพวศิวกรรม

ซอฟต์แวร์ 
1(0-2-1) 

 Preparation for Software Engineering Professional 

Experience 
 

227xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 Free Elective  

 รวม 17(1) หนว่ยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3(0-6-3)  

 Integration for Professional Innovation  

227422 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3(0-6-3) 

 Software Engineering Project  

227xxx* วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

227xxx* วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

227423* การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

227424* สหกจิศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education  

227425* การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

227426** การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 2 6 หน่วยกิต 

 Work Integrated Learning II  

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ     * เฉพาะนิสิตที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มวชิาเอกเลือกเสริมทักษะการท างาน เลือกเรียน

เพียง 1 รายวิชา 

        ** เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกเสริมทักษะการท างาน 
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 ค าอธิบายรายวิชา  

001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน       2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

  ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

  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 บูรณาการรว่มกับศาสตรอ์ื่น การ

ผลติผลงานเชิงวิชาการ     

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

producing academic works 

 

001103   ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน      3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

    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 

  ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณก์ารที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

  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 

  ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 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 

 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล      1(0-2-1) 

  Technology Usage for Digital life 

  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

    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     

  หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล 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(3-2-5) 

  Artistic for Life Management  

  ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผูอ้ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน 
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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 การพัฒนาทักษะและการเรยีนรู้ตลอดชีวติ     3(2-2-5) 

  Skills Development and Lifelong Learning 

  ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่จ าเป็นส าหรับอนาคต 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 การท างานร่วมกันเป็นทีม 

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การ

ด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

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 

การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

ในชุมชนแบบมีสว่นร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ 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 การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คณุธรรม 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  

  การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

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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122110 ธุรกิจเบื้องต้น        3(3-0-6) 

  Introduction to Business 

  ความรู้พื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิดของการ

บริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของธุรกิจ ธุรกิจบนโลกไร้พรมแดน กิจกรรมส าคัญที่ใช้ใน

การประกอบธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนว

ทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและความ

รับผิดชอบต่อสังคมของนักธุรกิจ 

  Basic knowledge and business environment, business organization model, concepts of 

business administration, Basic characteristics and types of business, business on a borderless world, 

activities in the business of production marketing finance, accounting and human resource 

management, small business guidelines International business, sufficiency economy, business ethics 

and social responsibility 

 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน      3(2-2-5) 

  Listening and Speaking in Daily Life 

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การทักทาย 

การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ การตอ่รองราคา การเชญิ การตอบรับ

และการปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การเสนอความ

ช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน 

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

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

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

giving instruction 

 

225482 การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์     3(2-2-5) 

  Decentralized Application Development 

  หลักการและเทคนิคแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์  ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคช่ัน

กระจายอ านาจ ภาษาสัญญาอัจฉริยะ เครืองเสมอืนอีเธอเรียม เฟรมเวิรค์การพัฒนา ส่วนตดิต่อดว้ยจา

วาสครปิต์ 

  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) 
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227101 พื้นฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม    3(2-2-5) 

  Fundamental of Problem Solving and Programming 

  หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึม ผังงาน รหัสเทียม ภาษาโปรแกรม ชนิด

ข้อมูล ตัวด าเนินการ นิพจน์ การรับและแสดงผล โครงสร้างแบบล าดับ โครงสร้างแบบทางเลือก การ

จัดการขอ้ผดิพลาด โครงสรา้งแบบท าซ้ า ฟังก์ชัน ข้อมูลเชิงโครงสรา้ง พืน้ฐาน ไฟล์  คลาส ไลบรารี 

  Fundamental of programming, algorithm, flowchart, pseudocode, datatypes, operators, 

expression, input, output, control structure, condition and conditional structure, error handling, 

repetition control structure, basic data structures, file, class, library 

 

227102 โครงสร้างข้อมูล        3(2-2-5) 

  Data Structure 

การแก้ปัญหาและแนวคิดเชงินามธรรม พืน้ฐานการวิเคราะหอ์ัลกอริทึม ฟังก์ชันเวียนเกิด ลิงค์

ลิสต ์กองซ้อน คิว เซต แมปและแฮชช่ิง การเรียงล าดับ ต้นไม้ และกราฟ 

  Problem solving and concept of abstraction, basic analysis of algorithms, recursive function, 

link lists, stacks, queues, sets, maps and hashing, sorting, trees and graphs 

 

227141 ความต้องการซอฟต์แวร์       3(2-2-5) 

  Software Requirements 

  วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการความต้องการ คุณลักษณะของความต้องการ ความ

ต้องการเชิงหน้าที่ ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ การรวบรวมความต้องการ การก าหนดความต้องการ 

การเจรจาตกลงความต้องการ ข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์ การสร้างแบบจ าลองความต้องการ 

การจัดการความตอ้งการ การตรวจสอบความตอ้งการ การจัดการความตอ้งการที่เปลี่ยนแปลง 

  Software development life cycle, requirements process, requirements characteristics, 

functional requirements, non- functional requirements, requirements elicitation, requirements 

specifications, requrements modeling, requirements negotiation, requirements management, 

requirements validation, changes requirements management 

 

227151 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้   3(2-2-5) 

  User Experience and User Interface Design 

ประสบการณ์ผู้ใช้และขั้นตอนการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

และทดสอบแนวคิดเบื้องต้น การสร้างโครงร่าง แบบจ าลองและต้นแบบ ส าหรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย 

เอ็ชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส 
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User experience and user interface design process, user experience research and test early 

concepts, build wireframes, mockups, and prototypes for multi-device, HTML, CSS 

 

227201 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ       3(2-2-5) 

  Principles of Object-Oriented Programming 

คลาสและแพคเกจ การสร้างและการท าลาย การห่อหุ้มข้อมูล การประกอบ การรวมตัว การ

สืบทอดและการพ้องรูป นิยามและอินเทอร์เฟส การดักจับข้อผิดพลาด แผนภาพคลาส แผนภาพล าดับ

การโต้ตอบระหว่างวัตถุ มาตรฐานการเขียนโค้ดและรูปแบบ 

Classes and packages, construction and destruction, encapsulation, composition, inheritance 

and polymorphism, abstract and interface, exception, class diagram, sequence diagram, coding 

standards and styles 

 

227202 พื้นฐานของระบบฐานข้อมูล       3(2-2-5) 

  Fundamental of Database System 

คลาสพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

การออกแบบฐานข้อมูล แบบจ าลองความสัมพันธ์ข้อมูล การท าเค้าร่างให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน ภาษา

ส าหรับจัดเก็บและสอบถามข้อมูล การสร้างวิวและรายงานจากฐานข้อมูล การจัดการรายการ การ

อนุญาตและความปลอดภัยของฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานขอ้มูล 

Fundamental of database system and database management, relational database model, 

database design, entity- relationship model, schema normalization, data storage and querying 

language, database view and report creation, transaction management, database authorization and 

security, application of database development 

 

227203 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ    3(2-2-5) 

  Computer Organization and Operating Systems 

แนวคิดพื้นฐานขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ  รูปแบบการ

แทนข้อมูล รูปแบบค าสั่ง การจัดการไอโอ แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การจัดตารางและการ

ประสานจังหวะกระบวนการ การตดิตาย การจัดการหนว่ยความจ าหลักและหนว่ยความจ าเสมอืน  การ

จัดการแฟ้มขอ้มูล การประเมนิประสิทธิภาพของระบบ 

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

representation, instruction format, I/O organization, basic concepts of operating system, process 
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scheduling and synchronization, deadlock, main memory and virtual memory management, file 

management, system performance evaluation 

 

227211 แนวคดิของอัลกอรทิมึ       3(2-2-5) 

  Concepts of Algorithms 

  ความส าคัญของอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพและความซับซ้อนของ

ขั้นตอนวิธี  การผสาน  การเรียงล าดับ การค้นหา อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกและเอาชนะ อัลกอริทึมเชิง

ละโมบ การโปรแกรมแบบพลวัต การประยุกต์ใช้โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี 

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

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

dynamic programming, np-complete 

 

227221 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหน้า      3(2-2-5) 

  Front-End Software Development 

  ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ การเขียนโปรแกรมภาษาสคริปต์ การจัดการแบบจ าลองวัตถุ

เอกสาร การจัดการเหตุการณ์ กรอบงานภาษาสคริปต์บนฝั่งไคลเอนต์ กรอบงานภาษาซีเอสเอส การ

พัฒนาแอปพลิเคชันแบบตอบสนอง การเขียนโปรแกรมแบบไม่ประสานเวลา การบูรณาการเอพีไอ การ

เก็บข้อมูลบนฝัง่ไคลเอนต์ 

  Graphical user interface, script programming language, document object model (DOM) 

manipulation, event handler, client-side scripting framework, css framework, responsive application 

development, asynchronous programming, API Integration, client-side data storage 

 

227223 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหลัง      3(2-2-5) 

  Back-End Software Development 

ภาษาและเฟรมเวิร์คที่ท างานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ สถาปัตยกรรมมัลติเทียร์ กรอบงานการจับคู่

ความสัมพันธ์เชงิวัตถุ การออกแบบและพัฒนาเรสเอพีไอ  การเก็บข้อมูลบนฝัง่เซิรฟ์เวอร์ แบบแผนการ

ออกแบบ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล การให้บริการขนาดเล็ก 

Server- side programming languages and frameworks, multi- tiered architecture, object–

relational mapping framework, REST API design and development, server-side data storage, design 

patterns, internet protocol, microservice 
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227271 กระบวนการซอฟต์แวร์       3(2-2-5) 

  Software Process 

นิยามกระบวนการ กระบวนการซอฟต์แวร์  แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์  การ

ด าเนินการกระบวนการซอฟต์แวร์  การประเมินคุณภาพกระบวนการซอฟต์แวร์  การปรับปรุง

กระบวนการซอฟต์แวร ์มาตรฐานกระบวนการทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 

Process definition, software process models, software process operation and tools, process 

quality assessment 

 

227302 การด าเนินงานการพัฒนาซอฟต์แวร์    3(2-2-5) 

  Software Development Operation 

แนวคิดของการด าเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างซอฟต์แวร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ การ

ปล่อยและจัดการรุ่นซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย สายพายการ

ผลติและงานอัตโนมัติ 

software development operations concept, software building,software deployment, 

software releasing and versioning, software development infrastructure, network system, pipeline 

and automation 

 

227321 การเขียนโปรแกรมเกม       3(2-2-5) 

  Game Programming 

  แนวคิดพื้นฐานของเกมและการออกแบบเกม กระบวนการการพัฒนาเกม ระบบพิกัดของเกม 

เวคเตอร์และเมทริกซ์ กราฟฟิค ส่วนต่อประสาน เสียง สถาปัตยกรรมเกมเอนจิน การชนและการ

ตรวจจับการชน ระบบปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเกม 

  Fundamental concept of game, game design,  game development process, game space 

system, vector, matrix, graphics, user interfaces, sound, game engine architecture, collision 

detection, game AI 

 

227322 การเตรยีมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์     1(0-2-1) 

  Preparation for Software Engineering Professional Experience     (ไม่นับหน่วยกิต) 

  รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม 

การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสรา้งมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้าน

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

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

writing and presentation techniques, specialist skills training in software engineering, computer laws 

and ethics 

 

227324 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

            3(2-2-5) 

  Mobile Application Development for Software Engineering 

สถาปัตยกรรมการให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือทาง ซอฟต์แวร์

และเอพีไอที่ต้องการส าหรับสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อกับ

ผู้ใช้และเอกลักษณ์ การปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้เทคโนโลยีทั้งที่เป็นอิสระและผูกติด

เฉพาะอุปกรณ์ การออกแบบเชิงวัตถุกับโมเดล วิวและคอนโทรลเลอร์ การจัดการหน่วยความจ า ความ

ปลอดภัยของข้อมูล ระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โครงร่างงานสื่อประสมและการเชื่อมต่อ

บนอุปกรณ์เคลือ่นที่ 

Mobile device service architecture, mobile phones, software tools and APIs required to build 

application for the mobile device, user interface designs for mobile devices and unique user 

interaction using both independent and specification technologies, object-oriented design using 

model-view-controller pattern, memory management, information security, mobile operating 

systems, multimedia and connectivity framework for mobile device 

 

227325 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 

  Web Application Development for Software Engineering 

การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้และเค้าโครงเว็บ, ที่จัดเก็บเว็บ คุกกี้และที่เก็บข้อมูลใน

เครื่อง ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ แคนวาส การลากและวาง นิพจน์ทั่วไป การแจ้งเตือน การตรวจสอบ

สิทธิ์ผู้ใช้ การพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซ เกตเวย์การช าระเงินออนไลน์ การป้องกันรักษาความปลอดภัย

ทั่วไปบนเว็บ (เอสคิวแอลอินเจ็คชัน และเอ็กซ์เอสเอส) การเตรียมแอปพลิเคชันให้พร้อมท างาน และ

การท างานกับฐานขอ้มูลบนคลาวด์ 

User interface and web layout design, web storage – cookies and local storage, geolocation, 

canvas, drag and drop, regular expressions, notification, user authentication, e-commerce system 

development, online payment gateway, prevent common security on web (SQL-Injection and XSS), 

deploy applications and work with cloud databases 
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227326 ระเบียบวิธีวจิัย        3(2-2-5) 

  Research Methodology 

การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ กรอบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ปัญหาการ

วิจัย, การทดลองวิจัย การอภิปรายผลลัพธ์ บทสรุปการวิจัย การอา้งองิ เขียนข้อเสนอ 

  Qualitative Research, Quantitative Research, research framework, literature review, 

research problem, research experimental, result discussion, research conclusion, citation and 

reference, proposal writing 

 

227332 พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์       3(2-2-5) 

  Fundamental of Artificial Intelligence 

  แนวคิดพื้นฐานทางด้านปัญญาประดิษฐ์, การเรียนรูแ้บบรู้ค าตอบ อยู่ก่อนเรียนรู้และรู้ค าตอบ

หลังเรยีนรู้, รูปแบบการเรียนรู้ของเครื่อง, รูปแบบข้อมูลการเรียนรู้, การฝึกด้วยข้อมูลแบบตัวเลข, การ

ฝึกด้วยข้อมูลแบบหมวดหมู่, ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้แบบคลาส , ขั้นตอนการเรียนรู้แบบคลัสเตอร์, 

ขั้นตอนการเรียนรูใ้นการสร้างกฎ 

  Foundation of artificial intelligence, supervised and unsupervised learning, model of machine 

learning, machine learning data type, training  by number data, training catagory data, classification 

algorithm, cluster algorithm, created rule algorithm 

 

227361 การทดสอบซอฟต์แวร์       3(2-2-5) 

  Software Testing 

พื้นฐานการทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบการทดสอบ การ

ตรวจตราการออกแบบและชุดค าสั่ง การทดสอบแบบกล่องด า การทดสอบแบบกล่องขาว เทคนิคการ

ทดสอบอัตโนมัติ การทดสอบเชิงสถิติ การทดสอบข้อบกพร่อง การวิเคราะห์และออกรายงานปัญหา 

การทดสอบการรวมเข้าด้วยกัน การทดสอบความตอ้งการที่ไม่ใชห่นา้ที ่การทดสอบการยอมรับของผูใ้ช้ 

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, integration testing, non-functional testing, user acceptance testing 

 

227362 การทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นสูง       3(2-2-5) 

  Advance Software Testing 
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  การทดสอบซอฟต์แวร์สมรรถนะ เทคนิคการทดสอบรวม โมเดลการทดสอบแบบไดนามิค 

การทดสอบความเสี่ยง ตารางการตัดสินใจเพื่อทดสอบ ขอบเขตการทดสอบ ขอบเขตธุรกิจในการ

ทดสอบ การแยกส่วนการทดสอบ การยืนยันการทดสอบ และ การทดสอบแบบถดถอย 

  Load test, Stress test, integration test tecnique Dynamic test model, Risk base testing, 

Decision table testing, test limitation, Business domain testing, portability testing, confirmation and 

regression testing 

 

227372 การรับประกันคุณภาพซอฟต์แวร์    3(2-2-5) 

  Software Quality Assurance 

คุณภาพของซอฟต์แวร์ ตัวแบบคุณภาพของซอฟต์แวร์ การวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการ

คุณภาพซอฟต์แวร ์คุณลักษณะของขอ้ผดิพลาด กระบวนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ มาตรฐานและ

นโยบาย เครื่องมือรับประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 

   Software quality, software quality models, software quality measurement and metrics, 

software quality management, Defect Characterizationm, Software quality assurance, standards and 

policies, Software Quality Tools 

 

227375 การสังเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล     3(2-2-5) 

  Data Analysis and Visualization 

หลักการแสดงแผนภาพข้อมูล ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ การ ได้มาซึ่งข้อมูล การจัด

ระเบียบข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแผนภาพข้อมูล การประยุกต์ ข้อมูล

ปริมาณมาก รูปแบบการเก็บข้อมูล การออกแบบแบบสอบถาม การออกแบบและวิเคราะห์ผลข้อมูลใน

รูปแบบแดชบอร์ด 

Principles of data visualization, programming languages and tools, data acquisition, data organization, 

data processing and analysis, data visualization, applications, and massive data, data collection 

questionnaire design dashboard design and analysis 

 

227377 วิศวกรรมข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล    3(2-2-5) 

  Data Engineering and data mining 

  แนวคิดเกี่ยวกับฐานวิศวกรรมข้อมูล การเตรียมพร้อมข้อมูล การท าความสะอาดข้อมูล การ

เผยแพร่ขอ้มูล ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เทคนิคการท าเหมอืงขอ้มูล ต้นไมก้ารตัดสินใจ ขั้นตอนวิธีชุด

ข้อมูลที่เกิดขึ้นบ่อย กฎความสัมพันธ์การท าเหมืองข้อมูล การประเมินค่าและตีความรูปแบบเหมือง

ข้อมูล 



38 

 

  Data Engineering concepts, data preparation, data cleansing, data shairing, privacy data, 

data mining techniques, decision trees, frequent itemset algorithms, data mining association rule, 

evaluation and interpretation of data mining patterns  

 

227381 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 

  Software Project Management 

  หน้าที่ของผู้บริหารโครงการ มุมมองธุรกิจสมัยใหม่ การวางแผนโครงการ การศึกษาความ

เป็นไปได้ การประมาณความเสี่ยงโครงการและการจัดการ การประมาณงบประมาณ เครื่องมือและ 

การวางแผน กิจกรรม การจัดสรรทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ การปิดโครงการ มาตรวัดและ

วิธีการส าหรับการประเมินโครงการ กระบวนการการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

  Role of a project manager, aspect of modern business, project planning, feasibility studies, 

project risks estimation and management, cost estimation, project management tools, activity 

planning, resource allocation, software change management, project closure, software metrics, 

software maintenance process 

 

227421 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 1     6 หน่วยกิต 

  Work Integrated Learning I 

  ประสบการณก์ารเรียนรู้กับทีมวิศวกรหลากหลายสาขาในสภาพแวดล้อมการท างานจริง ผา่น

การเรียนรู้แบบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จากสถานประกอบการใหไ้ด้ผลลัพธ์ที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง 

เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม การสื่อสาร การน าเสนองาน และการแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเหน็ 

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

role engineers 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 

 

227422 โครงงานทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์      3(0-6-3) 

  Software Engineering Project 

  การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน การทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การ

ตรวจสอบและทวนสอบความสมเหตุสมผลของระบบ การแก้ไขข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ผลลัพธ์และ

สรุปผล การจัดท าเอกสารโครงงาน การน าเสนอผลการด าเนินโครงงาน 
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  Project experiment or development follows to the hypothesis, consideration to system 

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

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

project presentation 

 

227423 การฝึกงาน         6 หน่วยกิต 

  Professional Training  

  การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน  

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

private or government sectors 

 

227424 สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 

  Co-operative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน  

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

an apprentice in private or government sectors 

 

227425 การศึกษาอิสระ        6 หน่วยกิต 

  Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภปิรายปัญหาจากสถานประกอบการและชุมชน ในหัวข้อทางดา้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 Studying, collecting data, analyzing, report writting, presenting and discussing problem from 

enterprise and community in software engineering  

 

227426 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 2     6 หน่วยกิต 

  Work Integrated Learning II 

  ประสบการณก์ารเรียนรู้กับทีมวิศวกรหลากหลายสาขาในสภาพแวดล้อมการท างานจริง ผา่น

การเรียนรู้แบบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จากสถานประกอบการใหไ้ด้ผลลัพธ์ที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง 

เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม การสื่อสาร การน าเสนองาน และการแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็น 



40 

 

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

role engineers 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 

 

227482 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์     3(2-2-5) 

  Current Topics in Software Process Enhancement 

ประเด็นหัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ ทฤษฎี แนวคิด การ

สืบค้น และการน าเสนอ 

  Current topics in software application process enhancement, theory, concept, searching, 

and presentation 

 

227483 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  Current Topics in Software Development 

  ประเด็นหัวข้อปัจจุบันทางการเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎี แนวคิด การสบืค้น และ

การน าเสนอ 

  Current topics in software development, theory, concept, searching, and presentation 

 

241151  แคลคูลัส 1                    3(3-0-6) 

 Calculus I 

ลิมติและความตอ่เนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ เทคนิค

การหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

Limit and continuity of functions, derivatives and their applications, integrals and their 

applications, techniques of integration, improper integrals, matrices and system of linear equations 

 

241324 พีชคณติเชิงเส้น 1        3(2-2-5) 

 Linear Algebra I 

เมทริกซ์สมมูล ค่าล าดับช้ันของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวก าหนดและ

หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ

เบือ้งตน้ 

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

and Cramer’s rule, vector space, linear transformation, introduction to eigenvalues and eigenvectors 
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241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย       3(2-2-5) 

 Discrete Mathematics 

โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิค

การนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งตน้ 

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

recurrence  relations, introduction to graph theory 

 

247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ       3(2-2-5) 

 Probability and Statistics 

แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ทฤษฎีของเบส์ ตัวแปรสุ่ม

และ การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การวิเคราะหก์ารถดถอย 

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

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

regression analysis 

 

 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง        227 เลขสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 2. เลขในล าดับที่ 4       หมายถึง        ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1  เลข 1        หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2  เลข 2    หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3  เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4  เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5       หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3.1  เลข 0  หมายถึง       กลุ่มวชิาทางดา้นความจ าเป็นของคอมพิวเตอร์ 

    3.2  เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางดา้นพืน้ฐานคณิตศาสตรแ์ละวิศวกรรม 

3.3  เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางด้านวิชาชีพภาคปฏิบัติ 

3.4  เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางดา้นการวิเคราะหแ์ละการสร้าง 

   แบบจ าลองซอฟต์แวร์ 
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3.5  เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางด้านการวิเคราะหแ์ละการระบุข้อก าหนด 

     ซอฟต์แวร์ 

3.6  เลข 5  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางดา้นการออกแบบซอฟต์แวร์ 

3.7  เลข 6  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางดา้นการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ 

3.8  เลข 7  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางดา้นกระบวนการซอฟต์แวร์ 

3.9  เลข 8  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางดา้นคุณภาพซอฟต์แวร์ 

3.10  เลข 9  หมายถึง  กลุ่มวชิาทางดา้นความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ 

4. เลขในล าดับที่ 6       หมายถึง  อนุกรมของรายวิชา โดยเรียงล าตับรายวิชาตาม

หมวดหมู่ในสาขา ซึ่งมคี่าเริ่มตน้ที่ 1  
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นายธีระยุทธ ทองเครอื 

34097000xxxxx 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

2555 

2548 

2544 

2* 

นายพรเทพ โรจนวสุ 

35203005XXXXX 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

2547 

2542 

3* 
นายดวษิ แสนโภชน์ 

16599003xxxxx 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

M.IT. 

วศ.บ. 

Software Architecture 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

Queensland University of Technology, Australia 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2555 

4* นายเชาวน์ ปอแกว้ 
16798001xxxxx อาจารย์ 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2555 

2552 

5* นายณัฐพล หาญสมุทร 
55505001xxxxx อาจารย์ 

วศ.ม. 

วท.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2551 

2548 

6 นายบวรศักดิ์   

ศรีสังสิทธิสันติ 35299000xxxxx 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

2552 

2542 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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 อาจารย์พิเศษ 

   ไม่มี 

 

 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนัน้ในหลักสูตรจงึมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึกใหน้ิสติรู้จัก

การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการท างานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ 

ด้าน ก่อนออกไปท างานจรงิ โดยหลักสูตรได้จัดรายวิชาดังนี้ 

 1. การฝึกงาน จะประกอบไปด้วย 

  227423 การฝึกงาน     6 หนว่ยกิต 

 2. สหกิจศึกษา จะประกอบไปด้วย 

  227424 สหกิจศึกษา     6 หนว่ยกิต 

 3. การศกึษาอิสระ จะประกอบไปด้วย 

  227425 การศกึษาอิสระ     6 หนว่ยกิต  

 4. การศกึษาเชงิบูรณาการกับการท างาน จะประกอบไปด้วย 

     227426 การศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 2  6 หนว่ยกิต 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณ์ภาคสนามของนสิิต มีดังนี้ 

1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมคีวามเข้าใจในหลักการ         

    ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดี 

4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว          

    ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 

5. มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

6. มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะหป์ระมวลผล 

 ช่วงเวลา   

        ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 การจัดเวลาและตารางสอน 

        จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
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 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

      ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีรายงานที่ตอ้งน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 ค าอธิบายโดยย่อ  

     หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไข

ปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท า

โครงงานได้ 

 ผลการเรียนรู้  

     นิสิตสามารถท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ

สื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความช านาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏีในการท า

โครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

 ช่วงเวลา  

     227422 โครงงานทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์  ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

 จ านวนหน่วยกิต 

       3 หนว่ยกิต 

 การเตรยีมการ  

      มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่าง

ต่อเนื่องตลอดภาคการศกึษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศกึษา  

 กระบวนการประเมินผล  

        ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน สมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา โดย

อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลส าเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้

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

 

 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ดา้นบุคลิกภาพ 

1.1 มีบุคลิกภาพที่ดี  กล้าแสดงออก สามารถ 

ท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

1.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ตามทัน

เทคโนโลยี และใช้อย่างเหมาะสม 

 

1.1 ให้นิสิตแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย และจัดให้มีรายวิชาที่นิสิต    

ต้องท างานร่วมกันเป็นทีมและน าเสนอ

ผลงานหนา้ช้ันเรยีน 

1.2 ในการ เ รี ยนการสอนต้อ งสอดแทรก

ภาษาต่างประเทศในเนื้อหา และจัดให้มี        

การสื่อสารความคิดผ่านทางการพูด และ

การท ารายงาน เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษา อีก

ทั้งยังต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการ

เรียนการสอน 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกที่ ดี  

รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีความเสียสละ 

อ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นพลเมืองที่ดีของ

ประเทศชาติ 

2.2 มีความคิดบวก สามารถปรับตัว และใช้ชีวิต 

ในสั งคมได้ อย่ า งปกติ  สามารถท า งาน   

ร่วมกับผูอ้ื่น และมีทักษะในการจัดการชีวติ 

 

 

2.1 ส่งเสริมและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรในวิชาชีพทั้งในห้องเรียน   

(การเรียนการสอน) และนอกห้องเรียน 

(อาจารย์ที่ปรึกษาและการจัดโครงการ) 

รวมถึงการปลูกจติส านึกที่ดใีห้กับนิสติ 

2.2 ส่งเสริม และสอดแทรกหลักการใช้ชีวิต ทั้ง

ภายใน (การเรียนการสอน) และภายนอก

ช้ันเรียน (อาจารย์ที่ปรึกษา และการจัด

โครงการ) ส าหรับการเรียนในรายวิชาควร

มอบหมายงานให้นิสิตท าเป็นกลุ่มด้วย  อีก

ทั้งต้องมีรายวิชาที่สนับสนุนให้นิสิตได้ไปหา

ประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก เช่น 

วิชาการฝกึงานดา้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

3. ด้านภาวะผู้น า 

3.1 คิดเป็น ท าเป็น และเลือก

วิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง

เป็นระบบและเหมาะสม 

3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

รู้จักแสวงหาความรู้ และ

พัฒน าค ว าม รู้ ค ว า ม -

สามารถของตนเองให้ทัน

ยุคทันสมัย 

3.3 มีความสามารถในการ

สื่ อ ส า ร  แ ล ะน า เ ส น อ

ความคิดของตนเอง  ให้กับ

ผู้อื่นได้เข้าใจตามรูปแบบที่

เหมาะสม 

 

3.1 ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน  

ให้นิสิตได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจ าโดย

ผา่นการดูแลจากอาจารย์ผูส้อน และผูเ้ชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 

3.2 ต้องมีการมอบหมายงานให้นสิิตได้สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้

ที่นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้

ระหว่างนิสิตด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก ตลอดจน   

การให้โจทย์ปัญหาเพื่อให้นิสิตได้ใช้ความคิดอย่างอิสระในการ

ออกแบบ และแก้ไขปัญหา โดยผ่านการควบคุม และแนะน า

ของอาจารย์ผู้สอน 

3.3 มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าเสนอ

ผลงานของนิสิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและความรู ้

 

2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)  

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาใน

ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ให้

ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสารและ

การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ

แสด งบทบ าทสมมุ ติ เ กี่ ย ว กั บ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

และกิจกรรมการน าเสนองาน/โครงงาน                

ที่ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร ทั้ง

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

1.ประเมินความรู้ทางหลักภาษา

ที่ใช้ในการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในหอ้งเรียนและจาก 

ก า ร น า เ ส นอ ผ่ า น ง า นที่

มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการ 

สื่อสาร 

PLO 2 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้

เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน

และการท างาน โดยการฝึกปฏิบัติโดย

ใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน

1. ประเมินความรู้ เกี่ ยวกับ

เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจ าวัน

และการท างาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
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ชีวิตประจ าวันและการท างานใน

อนาคต 

2.ให้ผู้เรียนน าเสนอและจัดการข้อมูล

โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

 

การสื่อสาร เพื่อการศึกษาและ

สบืค้นข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ  

สื่อ และเทคโนโลยี (Information, 

Media and Technology Skills) 

ประกอบด้ วย การรู้ เท่ าทั น

สารสนเทศ (Information Literacy) 

และ การรู้ เท่ าทันสื่ อ (Media 

Literacy 
PLO 3 ผู้ เรียนสามารถจัดการ

ชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้

ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม ทัง้เป็นการบรรยาย

แนวคิดที่ส าคัญ การท ากิจกรรมในชั้น

เรียน และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย 

(Activity Based Education)  

2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้

ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู้ทางด้านสังคม  (Social Literacy) 

ความรอบรู้ ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม  

(Environmental Literacy) และ ความรอบ

รู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ใน

รูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่

ส าคัญ ให้ความรู้  ส่ งเสริมให้ เกิด

กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้

ผู้เรียนเกิดทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 

รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดในการ

จัดการปัญหาของตนเอง                 ได้

อย่างสร้างสรรค์  

1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน การสะท้อนการ

เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่ม

และรายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรู้ทางด้าน

สุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู้ทางด้านสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สิ่ งแวดล้ อม  (Environmental 

Literacy)  แ ละ  ความรอบรู้

ท างด้ านการ เ งิ น  ( Financial 

Literacy) 
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3. ประเมินจากชิ้นงาน/โครงงานที่เกิด

จากความคิ ดของผู้ เรี ยนในการ

แก้ปัญหาของตนเอง 

 
PLO 4 ผู้ เรี ยนสามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถึ ง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณา

การความรู้มาใช้ในการท ากิจกรรม/

โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ชุ มชน เป็ นฐาน  (Community Based 

Learning) เพื่อท าให้ เกิดการท างาน

ร่วมกันของผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การท างานเป็นทีม ใช้ทักษะในการ

ด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและ 

ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ

เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย โดย

เป็นการเรียนรู้ ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Education) จากชุมชน 

เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถ

น าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(Creative Thinking) 

1. ประเมินทักษะทางสังคมและ

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social 

and Cross-Cultural Skills) โดยผ่าน

การท างานเป็นทีม ในฐานะเป็น

พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม  

2. ประเมนิทักษะในการวิเคราะห์

แ ล ะ ก า ร แก้ ปั ญห าอย่ า ง

สร้างสรรค์ โดยเฉพาะประเด็น

ปั ญหาท า งด้ า น  สุ ข ภ าพ 

สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

3. ประเมินจากการสะท้อนคิด              

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด   

PLO 5 ผูเ้รียนสามารถแสดงออก

ซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด

การพัฒนาตนเองและด ารงชีวิต

อย่างมีคุณภาพ (Growth mindset) 

ผ่ า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น จ า ก

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน หรือ

กรณีศกึษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห์และสรปุประเด็นปัญหา

ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม เพื่อใช้ใน

1. ประเมนิความรู้และพฤติกรรม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 

2. ประเมินความรู้และแนวคิด

ความเป็นผู้ประกอบการ 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์

ตนเองเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

ของตนเองและในการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

4. ประเมินจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และ 
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การคิดวางแผนแก้ ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs mindset) 

โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) ในการเสนอแนวคิด

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ 

Prototype ที่ เ กิ ด จ า กปั ญหาก าร

ด ารงชีวติประจ าวัน 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมินจากการสะท้อนคิด 

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด 

PLO 6 ผูเ้รียนสามารถออกแบบ

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียน

บูรณาการความรู้ของหมวดรายวิชา

ศึกษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์

แนวคิด ผ่านกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้

ผู้เรียนเสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบ

ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของ

ตน  ( Project Based Education)  ใ น

การแกไ้ขปัญหา สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ 

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์ผู้ใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ

วิ ช า ชีพ  ( Social Innovation)  ผ่ า น

กระบวนการท างานเป็นทีม 

1 .  ป ร ะ เ มิ นทั กษ ะที่ ใ ช้ ใ น

กระบวนการของการคิดเชิ ง

ออกแบบ ประกอบด้วย การ 

เข้าใจปัญหา การก าหนดปัญหา

ให้ชัดเจน  การระดมความคิด

การสร้างต้นแบบที่เลือก และ

การทดสอบ 

2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

ผ่ านทั กษะการเรี ยนรู้ และ

นวัตกรรม (4Cs) ประกอบด้วย  

ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  ( Critical 

Thinking)   ก า ร สื่ อ ส า ร 

(Communication) การร่ วมมื อ 

(Collaboration) และ ความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) 
PLO7 ผู้ เรียนสามารถอธิบาย

ความรู้พื้นฐานที่ เกี่ยวข้องกับ

วิ ศ ว ก ร ร ม ซ อฟ ต์ แ ว ร์ แ ล ะ

ม า ต ร ฐ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม

ซอฟต์แวรไ์ด้ 

1. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ให้

ผู้ เ รียนมีการเรียนรู้ด้ านพื้นฐาน

ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่าง

ถูกต้อง ผ่านการบรรยาย และและ

กิจกรรมการน าเสนองาน/โครงงาน ที่

ใช้ทักษะทาง วิศวกรรมซอฟต์แวร์                

1. ประเมินความรู้ทางเกี่ยวกับ

วิ ศ ว ก ร ร ม ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ 

2. ประเมินจากการสะท้อน

แนวคิด การอภิปราย และ

ก า ร น า เ ส น อ แ น ว คิ ด   
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PLO8 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์

และออกแบบซอฟต์แวร์ที่ตรง

ตามความต้องการของผู้ใชไ้ด้ 

1. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ให้

ผู้เรียนใช้เครื่องมือส าหรับช่วยใน

ออกแบบส่วนต่อประสาน โดยการ

ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ากก รณี ศึ ก ษ าและ

ตั ว อ ย่ า ง แ อปพลิ เ ค ชั น ที่ ใ ช้ ใ น

ชีวติประจ าวัน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมการลงพื้นที่เพื่อเก็บความ

ต้องการของผู้ใชใ้นชุมชน 

1 .  ประ เมิ นทั กษะ ในการ

ออกแบบส่วนต่อประสาน 

โ ดยพิ จ า รณาจากคว าม

เกี่ยวข้องกับความต้องการ

ของผู้ใช ้

2. ประเมินจากการสะท้อน

แนวคิด การอภิปราย และ

การน าเสนอแนวคิด   

PLO9 ผูเ้รียนสามารถด าเนินการ

พัฒนาซอฟต์แวร์และทดสอบ

ซอฟต์ แ ว ร์  ต ามมาตร ฐ าน

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  และ

ตรงตามความต้องการของผู้

ใช้ได้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความส าคัญ

ของการพัฒนาซอฟต์แวร์  โดย

ชีใ้ห้เห็นถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์

2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความส าคัญ

ของการทดสอบซอฟต์แวร์  โดย

ชีใ้ห้เห็นผลกระทบส าคัญที่ท าให้ต้อง

มีกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ 

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนออกแบบ

กรณีทดสอบที่ครอบคลุม 

4 .  ให้ผู้ เ รี ยนได้ฝึก ใ ช้ เครื่ อ งมือ

ส าหรับการพัฒนาและทดสอบ

ซอฟต์แวร ์

1 .  ป ร ะ เ มิ น

ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า

ซอฟต์แวร์ของผู้เรียน จาก

ก า ร สั ง เ ก ต ก า รณ์  ก า ร

สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้  

แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ์ ใ น แ ต่ ล ะ

กระบวนการของผู้เรยีน 

2. ประเมินทักษะที่ใช้ในการ

ออกแบบกรณีทดสอบ โดยดู

กระบวนการที่ท าใหไ้ด้มาเป็น

หลัก 

3. ประเมินการท างานรว่มกัน

เป็นทีม 

4. ประเมินจากการสะท้อน

แนวคิด การอภิปราย และ

การน าเสนอแนวคิด   

PLO 10   ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ

อ อ ก แ บ บ โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ

ด า เ นิ น ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร

โครงการซอฟต์แวร์ ได้อย่าง

เหมาะสม และยั่งยืน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความส าคัญ

ของการบริหารจัดการโครงการ

ซอฟต์แวร ์

1 ประเมินกระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ของผู้เรียน จาก

ก า ร สั ง เ ก ต ก า รณ์  ก า ร

สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้  

แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ์ ใ น แ ต่ ล ะ

กระบวนการของผู้เรยีน 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

2 .  ให้ผู้ เ รี ยนได้ฝึก ใ ช้ เครื่ องมือ

ส าหรับการบริหารจัดการโครงการ

ซอฟต์แวร ์

 

2. ประเมินจากการสะท้อน

แนวคิด การอภิปราย และ

การน าเสนอแนวคิด  
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยและมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตร ีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 

 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีความกตญัญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการ

ด าเนินชีวติ 
  ✓       ✓ 

(2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย   ✓        

(3) เคารพสิทธแิละรับฟงความคิดเหน็ของผูอื่น รวมทั้งเคารพ

ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  ✓        

(4) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตยส์ุจรติ 
  ✓        

(5) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ

และสังคม 
  ✓        

(6) มีภาวะความเปนผูน าและผูตาม สามารถท างานเปนทีมและ

สามารถแกไขขอขัดแยงและล าดับความส าคญั 
  ✓ ✓     ✓ ✓ 

(7) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสงัคม   ✓ ✓  ✓     

(8) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรต

อบุคคล องคกรและสังคม 
   ✓       

(9) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ   ✓       ✓ 

2.ความรู้ 
(1) มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎทีี่ส าคญัใน

เนือ้หาสาขาที่ศึกษา 
✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และวิวัฒนาการ

คอมพิวเตอรรวมทั้งการน าไปประยุกต 
      ✓ ✓  ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศกึษากับความรู

ในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
     ✓ ✓ ✓  ✓ 

(4) สามารถวิเคราะหป์ัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการ

ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้

เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปญัหา 

     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุงและ/หรือ

ประเมินระบบองคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้

ตรงตามข้อก าหนด 

     ✓ ✓ ✓  ✓ 

(6) รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทาง

คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
      ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวชิาที่ศึกษาเพื่อเลง็เห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

      ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์

ซอฟต์แวรท์ี่ใชง้านได้จริง 
      ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.ทักษะทางปัญญา 
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คดิ

อย่างมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
    ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะการ

แก้ไขปญัหาทางคอมพิวเตอร์ และการใชเ้คร่ืองมือเหมาะสมกับ

การแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 

      ✓ ✓  ✓ 

(3) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้น

การแก้ไขปญัหา อย่างสรา้งสรรค ์
     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการ

แก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

(1) มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี    ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
(2) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ

ทั้งสวนตัวและส่วนรวมพรอ้มทั้งแสดงจุดยนือยางพอเหมาะทัง้

ของตนเองและของกลุม 

     ✓   ✓ ✓ 

(3) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ

แก้ปญัหาสถานการณ์ตา่ง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือใน

บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

   ✓  ✓   ✓ ✓ 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ

ทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง 
    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวฒันธรรม      ✓   ✓ ✓ 
(6) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุ

มคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ✓ ✓  ✓   ✓ ✓ 

(7) สามารถใชความรูในศาสตรมาชีน้ าสังคมในประเด็นที่

เหมาะสม 
     ✓   ✓ ✓ 

(8) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบ

งานในกลมุ 
      ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศไดอยางเหมาะสม  ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศ

ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิระยุกต์ต่อปัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

 

   

  ✓ ✓   ✓ ✓  

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งปากเปล่าและการ

เขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสือ่การนาเสนออย่าง

เหมาะสม 

✓      ✓   ✓ 

(4) มีทักษะการใชเคร่ืองมือที่จ าเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการ

ท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
      ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

6.สุนทรียภาพ 
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคณุค่าของศาสตร์ที่ศกึษา 

ศิลปะและวฒันธรรม 
  ✓ ✓ ✓  ✓    

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ 
(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ   ✓ ✓ ✓      

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

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8  PLO 9 PLO 10 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มภาษา            

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน ⚫          

001102  ภาษาไทยเชงิวชิาการ ⚫         ⚫ 
001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีติประจ าวัน ⚫        ⚫ ⚫ 
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ 

001205 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการ

และวิชาชพี 
⚫         ⚫ 

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั 

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล  ⚫       ⚫ ⚫ 
002102 ความฉลาดทางดจิิทัล ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลุ่มทักษะชวีิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต   ⚫        

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม   ⚫ ⚫     ⚫  

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน   ⚫ ⚫       

003305 
กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 
    ⚫     ⚫ 

003306 

 

บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชพี 

 
⚫ 
 

⚫ 
 

⚫ 
 

⚫ 
 

⚫ 
 

⚫ 
 

⚫ 
 

⚫ 
 

⚫ 
 

⚫ 
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8  PLO 9 PLO 10 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาแกน            

241151  แคลคูลัส 1 ⚫ ⚫      ⚫   

241324  พชีคณติเชงิเส้น 1 ⚫ ⚫      ⚫   

241334  คณิตศาสตร์เต็มหนว่ย ⚫ ⚫         

247105  ความนา่จะเป็นและสถิติ ⚫  ⚫ ⚫       

วิชาเฉพาะด้าน 

227101  พื้นฐานการแกปั้ญหาและการเขียน

โปรแกรม 
⚫      ⚫  ⚫  

227102  โครงสร้างข้อมูล       ⚫  ⚫  

227141  ความตอ้งการซอฟตแ์วร์ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

227151  การออกแบบประสบการณ์ผู้ใชแ้ละส่วนต่อ

ประสานกับผู้ใช ้
⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

227221  การพัฒนาซอฟต์แวร์สว่นหนา้   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

227223  การพัฒนาซอฟต์แวร์สว่นหลัง   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  

227201  หลักการเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ       ⚫  ⚫  

227202  พื้นฐานของระบบฐานขอ้มูล ⚫      ⚫  ⚫  

227361  การทดสอบซอฟตแ์วร์ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

227271  กระบวนการซอฟตแ์วร์ ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
227381  การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ 
227322  การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชพี

วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫    
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8  PLO 9 PLO 10 

227203  องคป์ระกอบคอมพวิเตอร์และ

ระบบปฏบัิตกิาร 
 ⚫     ⚫    

227302  การด าเนนิงานการพัฒนาซอฟตแ์วร์       ⚫    

227211  แนวคิดของอัลกอริทึม       ⚫  ⚫  

146132  การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน ⚫        ⚫ ⚫ 
227326  ระเบียบวธีิวิจัย       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
227332  พื้นฐานปัญญาประดิษฐ ์       ⚫  ⚫  

227422 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
122110 ธุรกิจเบ้ืองต้น ⚫ ⚫ ⚫   ⚫    ⚫ 

ประสบการณ์ภาคสนาม 

227423  การฝึกงาน ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
227424  สหกิจศกึษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
227425 การศึกษาอิสระ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
227426 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

วิชาเอกเลือก            

กลุ่มเทคโนโลยีดา้นการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร ์

227325 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บ

ส าหรับวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 
     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

227324 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์

เคลื่อนท่ีส าหรับวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

227362 การทดสอบซอฟตแ์วร์ขัน้สูง ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

227372 การรับประกันคุณภาพซอฟตแ์วร์ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫ 
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8  PLO 9 PLO 10 

227377 วศิวกรรมขอ้มูลและการท าเหมอืงขอ้มูล      ⚫ ⚫    

227482 หัวขอ้ปัจจุบันทางเทคโนโลยดี้านการ

ปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ 
 ⚫     ⚫  ⚫  

กลุ่มเทคโนโลยีทางด้านการพฒันาซอฟต์แวร ์

227321 การเขียนโปรแกรมเกม    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

227375 การสังเคราะห์ขอ้มูลและการแสดงผล ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

225482 การพัฒนาแอปพลเิคชันแบบกระจายศูนย์  ⚫    ⚫ ⚫  ⚫  

227483 หัวขอ้ปัจจุบันทางเทคโนโลยกีารพัฒนา

ซอฟตแ์วร์ 
 ⚫    ⚫ ⚫  ⚫  

กลุ่มเสริมทักษะการท างาน 

227421 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

 



61 

 

ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

 (2) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม มีวนิัย ตรงต่อเวลา 

และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

 (3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้าม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้ง

และลาดับความสาคัญ 

 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

 (5) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม 

 (6) สามารถวิเคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

 2. ความรู้ 

 (1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้หาสาขาที่ศึกษา 

 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด 

 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ

นาไปประยุกต์ 

 (5) รู้เขา้ใจและสนใจพัฒนาความรู ้ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างตอ่เนื่อง 

 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (7) มีประสบการณใ์นการพัฒนาและ/หรอืการประยุกต์ซอฟต์แวรท์ี่ใชง้านได้จริง 

 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3. ทักษะทางปัญญา 

 (1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดอย่างมีวิจารณญาณและ

อย่างเป็นระบบ 

 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา อย่าง

สร้างสรรค์ 

 (3) สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
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 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้  อย่าง

เหมาะสม 

 (5) ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมใ่นการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีทักษะดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสาร ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรอืในบทบาทของผู้รว่มทีมทางาน 

 (3) สามารถใช้ความรูใ้นศาสตรม์าชีน้าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 (4) มีความรับผดิชอบในการกระทาของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 (6) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพ อย่างตอ่เนื่อง 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 

 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

แสดงสถิตปิระยุกต์ตอ่ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

 6. สุนทรยีภาพ 

       มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

 กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

   ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป

ด าเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกต้องสามารถตรวจสอบได้ 

   การทวนสอบในระดับรายวิชา จัดให้นิสิตสามารถประเมินการเรียนการสอนในระดับ

รายวิชา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการ

สอน โดยผูป้ระเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ และการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดย

มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ

รายงานผล 

 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

   การก าหนดกลวิธีมาตรฐานของการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยเน้นการท าวิจัย

อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

และหนว่ยงานโดยองค์กรในระดับสากล ซึ่งตัวอย่างการวิจัยอาจด าเนินการไปในทิศทางตอ่ไปนี้ 

2.2.1 การส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา

ในแต่ละปี ซึ่งประกอบไปด้วยระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา 

ความสามารถและความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การสัมภาษณ์หรือการตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการ เพื่อใช้ประเมิน 

ความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตและการเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ กัน 

เชน่ ปีที่ 1 และปีที่ 3 ของการท างาน เป็นต้น 

2.2.3 การประเมนิต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ โดยการตอบแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ถึง

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษา

และเข้าศกึษาในระดับที่สูงขึน้ในสถานศกึษานั้น ๆ 
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2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารย์พิเศษ ที่ท าการประเมินหลักสูตร

ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ

พัฒนาองค์ความรู้ของนิสติ 

2.2.7 ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จ านวนนิสิตที่ผ่านการสอบเพื่อขอ

ใบรับรองทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ข) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย (ค) 

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

ประเทศชาติ (ช) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ตอ่สังคม 

 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มรีายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

   3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

   4. สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

             5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์ 

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

 การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มคีวามรู้และ

ความเข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่วิศวกรรมซอฟต์แวร์   

การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง

วิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1   ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ

สอนและการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

2.1.2 สนับสนุนการศึกษาต่อในการศึกษาระดับสูง จัดให้มีการฝึกอบรม การดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ตลอดจนการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2.1.3 การเพิ่มพูนทักษะด้านการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้สู่นิสิตได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ และสามารถจัดการประเมินผลผลการศกึษาได้อย่างเหมาะสม 

 

 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 

2.2.2 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ

สายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถน าไปใ ช้

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อันจะส่งผลใหอ้าจารย์และนิสติมคีวามเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.3 จัดให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกลุ่มวจิัยต่างๆ ของคณะ 

2.2.4 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่งๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

 การก ากับมาตรฐาน 

    มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่  หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

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

2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 บัณฑิต 

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน                        

หรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อน า

ข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการ เรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 
 

 นิสิต 

   3.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต 

    3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

    3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าใน

การจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสิต 
 

 คณาจารย์ 

  4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

   มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเช่ียวชาญในสาขา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

   มีระบบการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและ

ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล  

การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย

ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

  พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิ

การศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาเอกหรือต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการฯในการพิจารณาอนุมัต ิและด าเนนิการเรียนเชญิเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป 

 

 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  

โดยคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ

สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและน าไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตอ่ไป  

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน

ข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ

ส าเร็จการศึกษา จ านวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป 

ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ

ด าเนนิการใหมส่ าหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

การประเมนิผู้เรยีน กรณีที่นสิิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา

ได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์เพื่อใช้ในการเตรียมการเรียนการสอน และ

จัดให้มหีอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการดา้นคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนดังต่อไปนี ้ 

1. หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยหอ้งละ 100 เครื่อง 3 หอ้งเรียน  

    ณ อาคารเรยีนรวมใหม่หลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน  

              ณ อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. หอ้งปฏิบัติการเครือขา่ยใช้รว่มกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ 

    อุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและ  

    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการเครือข่ายในด้าน

ซอฟต์แวรแ์ละอุปกรณ์ที่ใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูล

และสื่อสารสนเทศดังตอ่ไปนี้ 

1. หอ้งคอมพิวเตอร์ 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย    

    ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 100 Mbps ณ หอ้ง self-access และศูนย์บรรณสารและ   

    สื่อการศกึษา 

2. บริการ Wireless Access Point จ านวน  456 จุดครอบคลุมพืน้ที่ภายในอาคารเรยีนและ   

    หอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 

 จ านวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือจ านวน 

62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถสืบค้น

และจองหนังสือจากเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ 

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า

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

Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มีการศกึษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 

  6.2.2 มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางให้

อาจารย์และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.3 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.4 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ มีสว่นร่วม 

  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ 

  6.3.3 ติดตามการใชท้รัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

และสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 
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  6.3.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

มีคความสอดคล้องกับตัวบ่งชีใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติทั้ง 12 ตัวบ่งช้ี 

ดังนี้ 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80  

มีสว่นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรอื 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์  

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  

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

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน 

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

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ 

ปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

 
 

    
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ตอ่ปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติใหม ่

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

ขอค าแนะน าหรอืข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรูใ้นการใช้กลยุทธ์การสอน 

1.1.2 อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากอาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

1.1.3 การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ ใ ช้   

โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศกึษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

1.1.4   ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม 

และผลการสอบ 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1  การประเมนิการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษา โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน 

กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 

1.2.3 การทดสอบการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับนิสิตในมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้

ข้อสอบกลางของเครือขา่ยสถาบัน หรอืของสมาคมวิชาชีพ 

1.2.4 ท าการส ารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบ

ประเมินให้กับนิสิตในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศกึษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะหโ์ดยคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และส่งให้คณาจารย์ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผล

ป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมนิหลักสูตรในภาพรวมประกอบด้วย 3 ด้านหลักคือ  

2.1 ประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากการฝึกงานของนิสิต ซึ่งจัดให้มีการประเมินจากผู้ดูแล

นิสิตขณะฝึกงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตที่จบ

การศกึษาในช่วงวันรับปริญญาอกีด้วย 

2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง โดยมีการส่งหนังสือถึงนายจ้าง

ของบัณฑิตเพื่อสอบถามถึงความรู้ความสามารถ และการท างานโดยรวมของบัณฑิต 

2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการศึกษา หัวหนา้หนว่ยงานและผู้ประกอบการภายนอก 



72 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่ง ชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะท าให้ทราบปัญหาของ 

การบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็น

การปรับปรุงย่อย ซึ่งท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี 

ทั้งนี ้เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  

การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอยีดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

หมวดวิชา เกณฑ์ มคอ.1 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

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

   1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

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

   2.1  วิชาแกน 9 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

     2.1.1 กลุม่พีชคณิตเชิงเส้น 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     2.1.2 กลุ่มคณิตศาสตรด์ิสครีต 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     2.1.3 กลุ่มสถติิและวิธกีารเชิง

ประสบการณ์ส าหรับ

คอมพิวเตอร์ 

3 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

   2.2  วิชาเฉพาะด้าน          54 หน่วยกิต 61 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 

     2.2.1 กลุม่ประเด็นดา้นองค์การ

และระบบสารสนเทศ 

9 หน่วยกิต 11 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     2.2.2 กลุม่เทคโนโลยีเพื่องาน

ประยุกต์ 

9 หน่วยกิต 11 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     2.2.3 กลุม่เทคโนโลยีและวิธีการ

ทางซอฟต์แวร์ 

27 หน่วยกิต 27 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

     2.2.4 กลุม่โครงสรา้งพื้นฐาน

ของระบบ 

6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

     2.2.5 กลุม่ฮาร์ดแวรแ์ละ

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

   2.3  วิชาเอกเลอืก  6 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

   2.4  ประสบการณ์ภาคสนาม  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

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

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ  1 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกติ) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 128(1) หน่วยกติ 120(1) หน่วยกติ 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอยีดหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรปรับปรงุ 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      

       การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค 

ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า 

การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะ

การใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

        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

  

ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน             2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ใน

การรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่ง

สาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

    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  

      ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 

การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและ

การวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

     English vocabulary and grammar, fundamental 

English usage in listening, speaking, reading and 

writing, development of English usage for daily- life 

including getting acquainted with someone, accept 

and decline invitation, direction giving, direction 

asking and direction planning, conversation in 

restaurant, smart shopping and saying goodbye for 

someone 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                     1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสต ร์อื่ น       

การผลิตผลงานเชิงวิชาการ     

      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 

ค า ศั พ ท์ แ ล ะ ไ ว ยก ร ณ์ ใ น ก า รสื่ อ ส า รต าม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การ

วางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่าน

อินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่าง

001103   

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน   3(2-2-5) 

 English for Daily Life      

      ค า ศั พ ท์  ส า น ว น  ว ลี แ ล ะ ไ ว ย า ก ร ณ์

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูล

เบือ้งต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 



90 

 

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

ปรับปรุง 

ประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ

ของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า

เมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบาย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยง

และการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

      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 

3 (2-2-

5) 

 

      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  

 

 

 

 

 

 

 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                      3(2-2-5) 

Step UP English 

      ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร

และสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล 

การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอด

ข่าว การอา่นกราฟและตาราง การตีความและการ

น าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ

อาชีพ 

      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 

     ค า ศั พ ท์  ส า น ว น  ว ลี แ ล ะ ไ ว ย า ก ร ณ์

ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง  พูด  อ่าน เขียน การสื่ อสารใน

สถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับ

สิ่งต่างๆรอบตัว 

      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 บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคม

ทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ 

การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

3(2-2-5) 

English for Academic and Professional 

Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน 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 
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002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                        3(3-2-5)                

Multicultural  Society    

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการ

อคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแส                 

การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน        

ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิน่

ไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา                   

        Man and society, multicultural society, bias and 

violence management in multicultural society, social and 

cultural trends in global, ASEAN, social and cultural 

diversity of Thailand’s regional, Phayao and University 

of Phayao dimensions            

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล   1(0-2-1)  

Technology Usage for Digital life 

      แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต      การใช้

ซอฟแวร์ส านักงาน 

      Concepts of computer and internet 

technology, office software, principles of 

electronic commerce, usage of computer and 

internet technology, usage of office software    

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม        3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดดา้นสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม ภาวะ

สุขภาพกาย จิต อารมณ ์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหาร

เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สขุภาพในชวีิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณก์บัสุขภาพ 

นันทนาการและการออกก าลงักาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ อุบัติเหตุทางจราจร 

การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน

และการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการ

และแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด                 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                2(1-2-3) 

Communication in Digital Society 

     หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

น าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร

เทศและการสื่อสาร 

      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 

และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล 

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม

ส านักงานอัตโนมัติ            และโปรแกรมประยุกต์เพือ่

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น       คัดกรอง และ

เลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์

อย่าง     มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

      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, 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ      3(3-2-5) 

  Art for Life Management 

      ป รั ชญ า ชี วิ ต  ก า รด า ร ง ชี วิ ต บ นความ

ห ล า ก ห ล า ย ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 

ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา 

สุนทรียภาพในการด า เนินชี วิต  การจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมและชุมชน 

การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาท

และหน้าที่ของตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึง

พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

กฎหมายในชวีิตประจ าวัน  

      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 
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communication through online social networking in 

accordance with ethical and related legal regulation 

cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                     3(3-2-5)                           

Art of Living 

      การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและ

การวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ

ด า เนินชี วิ ตด้ วยแนวคิด เศรษฐกิจพอ เพี ย ง 

กระบวนการคิด เชิ งบวก  คิดวิ เคราะห์  คิด

สรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life 

planning, appreciation in self value and others, goal 

setting in life and planning, fundamental of 

sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 

economy,thinking system, positive thinking, 

analytical thinking, creative thinking, emotion control 

and management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ          
3(2-2-5) 

Skills Development and Lifelong Learning 

      ป รั ชญ า ก า ร คิ ด  ห ลั ก ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์  หลักการคิด

อย่างสร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการ

สื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวติ และแนวคิดเพื่อ

การเติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพ

และการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะ

การคิดอย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะ

ทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

      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 

     ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่

ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การ

ปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

     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 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม           2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

      ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ 

การด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิ

และหน้ าที่ ของตนเองตามกฎหมายในการ

ด ารงชีวิตในสังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมือง

ที่รับผดิชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและ

ความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

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 
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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                                             

      ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ 

การค้นหาปัญหาสิ่ งแวดล้อมของชุมชน  การ

วางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็น

ผู้น าด้านสุขภาพ 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 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็   3(2-2-5)

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

 Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

           ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้ เคร่ืองมือวัด

ส าหรับผูป้ระกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิด

เชิ งออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้ วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรม

ของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

           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 
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  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

3(0-6-3)  
Integration for Professional Innovation 

           การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว

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 

 

หมวดวิชาวชิาแกน                            19         หน่วยกิต หมวดวิชาวชิาแกน                      12            หน่วยกิต ลดจ านวน

หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1                               3 (3-0-6) 

Calculus I 

   อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง 

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน

ค่าเวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์  

เทคนิคการอินทิ เกรต  อินทิก รัลไม่ตรงแบบ  

การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด 

       Mathematic induction, limit, continuity, 

differentiation and integration of real-valued and 

vector- valued functions of a real variable and 

their applications, techniques of integration,  

improper integrals, applications of derivative, 

indeterminate form 

241151 แคลคูลัส 1                               3 (3-0-6) 

Calculus I 

      ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์

และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ ทคนิ

คการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ เมทริกซ์และ

ระบบสมการเชิงเส้น 

      Limit and continuity of functions, derivatives 

and their applications, integrals and their 

applications, techniques of integration, improper 

integrals, matrices and system of linear 

equations 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1                        3(2-2-5) 

Linear Algebra I 

     เมทรกิซ์สมมูล ค่าล าดับชัน้ของเมทริกซ์ ระบบ

สมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวก าหนดและ

หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิง

เส้น ค่าลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ

เบือ้งต้น 

    Equivalent matrices, rank of matrics, system 

of linear equations and solution, determinants and 

Cramer’ s rule, vector space, linear 

transformation, introduction to eigenvalues and 

eigenvectors 

 

 

 

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1                        3(2-2-5) 

Linear Algebra I 

     เมทรกิซ์สมมูล ค่าล าดับชั้นของเมทรกิซ์ ระบบ

สมการเชิง เส้นและผลเฉลย ตัวก าหนดและ

หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปรภิูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิง

เส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ

เบือ้งต้น 

    Equivalent matrices, rank of matrics, system 

of linear equations and solution, determinants 

and Cramer’s rule, vector space, linear 

transformation, introduction to eigenvalues and 

eigenvectors 

คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย          3(2-2-5) 

Discrete Mathematics 

   โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และ

ระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิค

การนับ ความสัมพันธ์ เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ

เบือ้งต้น 

   Algebraic structures, logic system and set, 

system orders and posets, counting techinques, 

recurrence  relations, introduction to graph theory 

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย          3(2-2-5) 

Discrete Mathematics 

   โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และ

ระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิค

การนับ ความสัมพันธ์ เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ

เบือ้งต้น 

   Algebraic structures, logic system and set, 

system orders and posets, counting techinques, 

recurrence  relations, introduction to graph 

theory 

คงเดมิ 

  247105 ความน่าจะเปน็และสถิติ             3(2-2-5) 

Probability and Statistics 

      แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความ

น่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ทฤษฎีของเบส์ ตัวแปรสุ่ม

และการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจง

ค่าสถิติ การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การ วิเคราะห์การถดถอย 

      Basic concept of probability, conditional 

probability, Bayes theorem, random variables 

and probability distribution, sampling distribution, 

inferential statistics, analysis of variance, linear 

regression analysis 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

264202 สถิตวิิศวกรรม  3(3-0-6) 

Engineering Statistics 

    ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย 

การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและ

แบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถติิ 

การทดสอบสมมติฐาน การวิ เคราะห์ความ

แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการ

ประยุกต์ใช้สถิตสิ าหรับแก้ปัญหาในงานวิศวกรรม 

  Probability theory, random variables, expected 

values, discrete and continuous probability 

distributions, random sampling, statistical 

inference, hypothesis testing, analysis of variance 

(ANOVA) , regression and correlation, application 

of statistical methods for engineering problem 

solving 

  ปิดรายวิชา 

264324 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม           3(3-0-6) 

Engineering Economics 

   หลักการและ เทคนิคพื้ นฐานส าห รับกา ร

วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ค ร ง ก า รท า ง วิ ศ ว ก ร รม ใ น เ ชิ ง

เศรษฐศาสตร์มูลค่าของเงินตามเวลา วิธีการ

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

เปรียบเทียบโครงการ การวิเคราะห์การทดแทน

ทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ค่าเสื่อมราคา 

การประเมินบนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

การประเมินภาษีเงินได้ 

   Basic principle and techniques for economically 

analysis of engineering project, net present value, 

methods of project comparison, analysis of 

replacement, breakeven point analysis, 

depreciation, risk analysis and uncertainty, 

estimating income tax consequences 

กลุ่มวชิาวชิาเฉพาะด้าน                 73        หน่วยกิต กลุ่มวชิาเอกบังคับ                 72        หน่วยกิต ลดจ านวน

หน่วยกิต 

100007 กฎหมายและจรยิธรรมทางคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2) 

Computer Laws and Ethics 

       ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททาง

โครงข่ายสังคมออนไลน์ กฏหมายทรพัย์สินทาง

ปัญญา  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในไทยและสากล 

  Regulations, rules, ethics, online social network 

etiquette, intellectual property law,law of 

information and communication technology in 

Thailand and international 

   ปิดรายวิชา 

146113 การอา่นอย่างมีกลยุทธแ์ละการอา่นสะท้อนคิด    

3(3-0-6) 

Strategic and Reflective Reading 

 ทักษะการอา่นเพื่อความเข้าใจงานเขียน

ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ทั้งในระดับย่อหน้าและ

เร่ืองที่ยาวกว่า โดยเน้นการใช้กลวิธีการอ่านต่างๆ 

เช่น การเดาความหมายของค าศัพท์  การหา

ใจความส าคัญ การสรุปความ และการตีความ 

รวมถึงการพัฒนาความเร็วในการอา่น 

 Skills in reading different types of texts 

in English to develop reading comprehension 

ability in both paragraph level and longer 

passages by employing different types of reading 

strategies such as guessing word meaning, 

identifying main idea, making a summary and 

making an interpretation with the addition of 

developing reading rate 

 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน       3(2-2-5) 

Listening and Speaking in Daily Life 

         ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การ

ทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ 

การปฏิเสธ การซือ้ของ การต่อรองราคา การเชิญ 

การตอบรับและการปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร 

การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ 

การเสนอความช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน 

         English listening and speaking skills for 

communication in daily life, sentence patterns, 

greetings, introducing, saying goodbye, 

accepting, refusing, purchasing, bargaining, 

invitation, accepting and rejecting invitation, 

blessing, asking and giving direction, making 

request, offering help, giving instruction 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน      3(2-2-5) 

Listening and Speaking in Daily Life 

      ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การ

ทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ 

การปฏิเสธ การซือ้ของ การต่อรองราคา การเชิญ 

การตอบรับและการปฏเิสธค าเชิญ การอวยพร 

การถามและบอกเสน้ทาง การขอความช่วยเหลือ 

การเสนอความช่วยเหลือ การบอกขัน้ตอน 

      English listening and speaking skills for 

communication in daily life, sentence patterns, 

greetings, introducing, saying goodbye, 

accepting, refusing, purchasing, bargaining, 

invitation, accepting and rejecting invitation, 

blessing, asking and giving direction, making 

request, offering help, giving instruction 

คงเดมิ 

227171 วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์บือ้งต้น         3(3-0-6)  

Introduction to Software Engineering 

   พื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบจ าลอง

กระบวนการซอฟต์แวร์ คุณภาพของซอฟต์แวร์ 

การจัดการซอฟต์แวร์ ความต้องการซอฟต์แวร์ 

การออกแบบซอฟต์แวร์ การท าให้เกิดซอฟต์แวร์  

การทดสอบซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ 

   Fundamentals of software engineering, 

software process models, software quality, 

software management, software requirements, 

software design, software construction, software 

testing, software maintenance, software 

configuration management 

  ปิดรายวิชา 

227372 กระบวนการซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 

Software Processes  

    นิยามกระบวนการ กระบวนการซอฟต์แวร์ 

แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ การด าเนินการ

กระบวนการซอฟต์แวร์ การประเมินคุณภาพ

กระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการ

ซอฟต์แวร์  มาตรฐานกระบวนการทางวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์

    Process definition, software process, software 

process models, software process operation, 

process quality assessment, software process 

227271 กระบวนการซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 

Software Process 

      นิยามกระบวนการ กระบวนการซอฟต์แวร์ 

แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ การด าเนินการ

กระบวนการซอฟต์แวร์ การประเมินคุณภาพ

กระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการ

ซอฟต์แวร์  มาตรฐานกระบวนการทางวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์

      Process definition, software process models, 

software process operation and tools, process 

quality assessment 

ปรับรหัส

รายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

improvement, software engineering process 

standards 

227101 พืน้ฐานการแก้ปญัหาและการเขียนโปรแกรม 1  

3(2-2-5) 

Fundamental of Problem Solving and 

Programming I 

   หลักการพืน้ฐานของการแก้ปัญหาและการเขียน

โปรแกรม คณิตศาสตร์ส าหรับการเขียนโปรแกรม 

ขั้นตอนวิธีและการออกแบบ ผังงาน รหัสเทียม 

ภาษาโปรแกรม การแปลภาษา ตัวแปร ชนิดข้อมูล 

ตัวด าเนินการ ล าดับการด าเนินการ การรับและ

แสดงผล โครงสร้างควบคุมแบบล าดับ เงื่อนไข

และโครงสร้างแบบเงื่อนไข โครงสร้างแบบวนซ้ า 

โครงสรา้งข้อมูลพืน้ฐาน 

   Fundamental concepts of problem solving and 

programming, mathematics for programming, 

algorithm and designs, flowcharts, pseudocode, 

programming language, language translation, 

variables, data types, operators, precedence of 

operators, input and output, control structure, 

condition and conditional structure, repetition 

control structure, basic data structures 

227101 พืน้ฐานการแก้ปญัหาและการเขียนโปรแกรม 

3(2-2-5) 

Fundamental of Problem Solving and 

Programming 

      หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม 

อัลกอริทึม ผังงาน รหัสเทียม ภาษาโปรแกรม ชนิด

ข้อมูล ตัวด าเนินการ นิพจน์ การรับและแสดงผล 

โครงสร้างแบบล าดับ โครงสร้างแบบทางเลือก 

การจัดการข้อผิดพลาด โครงสร้างแบบท าซ้ า  

ฟังก์ชัน ข้อมูลเชิงโครงสร้าง พื้นฐาน ไฟล์  คลาส 

ไลบรารี 

      Fundamental of programming, algorithm, 

flowchart, pseudocode, datatypes, operators, 

expression, input, output,  control structure, 

condition and conditional structure, error 

handling, repetition control structure, basic data 

structures, file, class, library 

ปรับชื่อ 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

227102 พืน้ฐานการแก้ปญัหาและการเขียนโปรแกรม 2                                                             

3(2-2-5) 

Fundamental of Problem Solving and 

Programming II 

   การทบทวนการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ค าสั่ง

ควบคุมแบบล าดับ ค าสั่งควบคุมแบบทางเลือก 

ค าสั่งควบคมุแบบท าซ้ า ตัวแปรแถวล าดับ ฟังก์ชัน 

ฟังก์ชันเวียนเกดิ มอดูลและไลบรารี การ

ด าเนินการกับไฟล์ คลาสและโครงสรา้งข้อมูล 

สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ 

   Basic programming reviews, sequence control 

statement, selection control statement, repetition 

control statement, arrays, function, recursive 

function, modules and library, file operation, 

class and data structures, stack, queues, trees, 

graph 

  ปิดรายวิชา 

227203 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

Principles of Object-Oriented Programming 

   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการและแนวคิดการเขียน

227201 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ       3(2-2-5) 

Principles of Object-Oriented Programming 

คลาสและแพคเกจ การสร้างและการท าลาย การ

ห่อหุ้มข้อมูล การประกอบ การรวมตัว การสืบ

ปรับรหัส

รายวิชา

และ
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ปรับปรุง 

โ ป ร แ ก ร ม เ ชิ ง วั ต ถุ  ค ล า ส แ ล ะ แ พ ค เ ก จ 

ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส การสร้างและการ

ท าลาย การซ่อนข้อมูล การห่อหุ้มข้อมูล การสืบ

ทอดและการพ้องรูป  คลาสนิยามและคลาส

อินเตอร์เฟส การดักจับข้อผิดพลาด การเขียน

โปรแกรมเชิงเหตุการณ์   ส่วนต่อประสานกราฟิก

เชิงวัตถุ เทรด การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการ

อา่นเขียนไฟล์ การทดสอบเชิงวัตถุ 

   Object- oriented programming and software 

development, evolution and concept of object-

oriented programming, classes and packages, 

relationship between classes, construction and 

destruction, data hiding, encapsulation, 

inheritance and polymorphism, abstract class and 

interface class, exception, event- driven 

programming, graphic user interface of object-

oriented thread, reading and writing files in 

object- oriented programming, object- oriented 

testing 

ทอดและการพ้องรูป นิยามและอินเทอร์เฟส การ

ดักจับข้อผิดพลาด แผนภาพคลาส แผนภาพล าดับ

การโต้ตอบระหว่างวัตถุ มาตรฐานการเขียนโค้ด

และรูปแบบ 

Classes and packages, construction and 

destruction, encapsulation, composition, 

inheritance and polymorphism, abstract and 

interface, exception, class diagram, sequence 

diagram, coding standards and styles 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

227251 วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์ชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

Object-Oriented Software Engineering  

   ก ร ะบวนการพัฒนาซอฟต์ แ ว ร์ เ ชิ ง วั ตถุ   

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การค้นหา

ความต้องการ แนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิง

วัตถุ ยูเอ็มแอล แผนภาพยูสเคส แผนภาพคลาส 

แผนภาพกิจกรรม แผนภาพล าดับ แผนภาพ

สถานะ แผนภาพการปฏิสัมพันธ์ กรอบงาน แบบ

รูปการออกแบบ การแปลงฐานข้อมูลสัมพันธ์เชิง

วัตถุ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบ

ซอฟต์แวรเ์ชิงวัตถุ การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 

หัวข้อทางเทคโนโลยีเชิงวัตถุที่ก าลังอยู่ในความ

สนใจ 

   Object- oriented software development 

processes, object- oriented analysis and design, 

requirements discovery, abstract thinking, object 

thinking, UML, use case diagram, class diagram, 

activity diagram, sequence diagram, state 

diagram, collaboration diagram, frameworks, 

design patterns, object relational database 

mapping, principles of object- oriented 

programming, object- oriented software testing, 

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

application of object-oriented technology, current 

topics in object-oriented technology 

227341 ความต้องการซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 

Software Requirements  

   วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร ์กระบวนการ

ความต้องการ คุณลักษณะของความ ต้องการ 

ความต้องการเชิงหน้าที่  ความต้องการที่ไม่ใช่

หน้าที่ การรวบรวมความต้องการและเทคนิค การ

ก าหนดความต้องการ การเจรจาตกลงความ

ต้องการ ข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร ์ 

การจัดการความต้องการ การจัดการความ

ต้องการที่ เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบความ

ต้องการ  

   Software requirements engineering, 

requirements process, requirements 

characteristics, functional requirements, non-

functional requirements, requirements elicitation 

and techniques, requirements specifications, 

requirements negotiation, software requirements 

specifications, requirements management, 

changes requirements management, 

requirements validation 

227141 ความต้องการซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 

Software Requirements 

      วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์  กระบวนการ

ความต้องการ คุณลักษณะของความต้องการ 

ความต้องการเชิงหน้าที่  ความต้องการที่ไม่ใช่

หน้าที่ การรวบรวมความต้องการ การก าหนด

ความต้องการ การเจรจาตกลงความต้องการ 

ข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์  การสร้าง

แบบจ าลองความต้องการ การจัดการความ

ต้องการ การตรวจสอบความต้องการ การจัดการ

ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง  

      Software development life cycle, 

requirements process, requirements 

characteristics, functional requirements, non-

functional requirements, requirements elicitation, 

requirements specifications, requrements 

modeling, requirements negotiation, 

requirements management, requirements 

validation, changes requirements management 

ปรับรหัส 

รายวิชา

จ านวน

หน่วยกิต 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

227331 สถาปัตยกรรมและการสรา้งซอฟตแ์วร์  

3 (2-2-5) 

Software Architecture and Construction 

   องค์ประกอบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาตรฐาน

และรูปแบบการเขียนรหัสค าสั่ง  การทบทวน

ซอฟต์แวร์ หลักการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  

การวิเคราะห์โครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์   

แบบรูปการออกแบบ สถาปัตยกรรมสามชั้น กรอบ

งานสถาปัตยกรรมองค์กร  

Software implementation environment, coding 

standards and styles, software review, principle 

of  software architecture and analysis, design 

patterns, three- tier architecture, enterprise 

architecture framework 

  ปิดรายวิชา 

227361 การทดสอบซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 

Software Testing 

   พื้นฐานการทวนสอบและตรวจสอบซอฟตแวร์ 

การวิเคราะห์และตามรอยความต้องการ การ

ตรวจตราการออกแบบและชุดค าสั่ง การทดสอบ

227361 การทดสอบซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 

Software Testing 

      พื้ น ฐ า นก า รท วนสอบแล ะต ร ว จ ส อบ

ซอฟต์แวร ์การวิเคราะห์และออกแบบการทดสอบ 

การตรวจตราการออกแบบและชุดค าสั่ง  การ

ปรบัรหัส

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

แบบกล่องด า การทดสอบแบบกล่องขาว  เทคนิค

การทดสอบอัตโนมัติ  การทดสอบเชิ งสถิติ   

การทดสอบข้อบกพร่อง การวิเคราะห์และออก

รายงานปัญหา  

   Fundamental of verification and validation, 

requirements analysis and traceability, design 

and code inspections,black box testing, white box 

testing, automated testing technique, statistical 

testing, defect testing, problem analysis and 

reporting 

ทดสอบแบบกล่องด า การทดสอบแบบกล่องขาว 

เทคนิคการทดสอบอัตโนมัติ การทดสอบเชิงสถิติ 

การทดสอบข้อบกพร่อง การวิเคราะห์และออก

รายงานปัญหา 

      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 

227481 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 

Software Quality and Measurement 

   ภาพรวมของคุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ 

แบบจ าลองคุณภาพซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีและ

มาตรฐานคุณภาพ ทฤษฏีการวัด กรอบงาน

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

การสืบค้นเชิงประจักษ์ การวัดผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการซอฟต์แว ร์ แอดทริบิวต์ภายใน

ผลิตภัณฑ์ แอดทริบิวต์ภายนอกผลิตภัณฑ์ การ

จัดการการวัดและคุณภาพ 

   Overview of software quality and 

measurement, software quality models, quality 

standards and methodologies, measurement 

theory, goal- based frameworks for software 

measurement, empirical investigation, software 

product and process measurements, internal 

product attributes, external product attributes, 

measurement and quality management 

  ปิดรายวิชา 

227373 การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์ 3(3-0-6) 

Software Project Management 

   แ น ว คิ ด เ ร่ื อ ง คุ ณ ภ า พ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แนวคิดการจัดการ

โครงการซอฟต์แว ร์  การวางแผนโครงการ 

การศึกษาความเป็นไปได้ การประมาณความเสี่ยง

โ ค ร ง ก า ร แ ล ะก า ร จั ด ก า ร  ก า รป ร ะม าณ

งบประมาณและเวลา เคร่ืองมือและเทคนิคที่ใช้

ประมาณการณ์ การวางแผนกิจกรรม การจัดสรร

ทรัพยากร คณะท างานโครงการ การเฝ้าสังเกต

และควบคุมโครงการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง

ซอฟต์แวร์ การปิดโครงการ มาตรวัดและวิธีการ

ส าหรับการประเมินโครงการ 

227381 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

Software Project Management 

      หน้าที่ของผู้บริหารโครงการ มุมมองธุรกิจ

สมัยใหม่ การวางแผนโครงการ การศึกษาความ

เป็นไปได้ การประมาณความเสี่ยงโครงการและ

การจัดการ การประมาณงบประมาณ เคร่ืองมือ

และ การวางแผน กิจกรรม การจัดสรรทรัพยากร 

การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ การปิดโครงการ 

มาตรวัดและวิธีการส าหรับการประเมินโครงการ 

      Role of a project manager, aspect of modern 

business, project planning, feasibility studies, 

project risks estimation and management, cost 

estimation, project management tools, activity 

ปรับรหัส

รายวิชา 

จ านวน

หน่วยกิต

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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   Concepts of software quality, software 

development processes, concepts of software 

project management, project planning, feasibility 

studies, project risks estimation and 

management, cost and schedule estimation, 

estimation tools and techniques, activity planning, 

resource allocation, project staffs, project 

mornitoring and control, software change 

management, project closing, metrics and 

methods for project evaluation 

planning, resource allocation,  software change 

management, project closure, software metrics 

227204 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ    

                                               3(2-2-5) 

Computer Organization and Operating Systems 

   แนวคิดพื้นฐานขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 

พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ  รูปแบบการแทน

ข้อมูล  รูปแบบค าสั่ ง  ระบบหน่ วยความจ า   

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

ระบบปฏิบัติการ การจัดตารางและการประสาน

จังหวะกระบวนการ การติดตาย การจัดการ

หน่วยความจ าหลักและหน่วยความจ าเสมือน  

การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้อมูล 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

   Basic concepts of computer organization, 

boolean algebra and digital logic, data 

representation, instruction format, memory 

organization, I/O organization, basic concepts of 

operating system, process scheduling and 

synchronization, deadlock, main memory and 

virtual memory management, device 

management, file management, system 

performance evaluation 

227203 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ     

                                                  3(2-2-5) 

Computer Organization and Operating Systems 

      แนวคิดพื้นฐานขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 

พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ  รูปแบบการแทน

ข้อมูล รูปแบบค าสั่ง การจัดการไอโอ แนวคิด

พื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การจัดตารางและ

การประสานจังหวะกระบวนการ การติดตาย การ

จัดการหน่วยความจ าหลักและหน่วยความจ า

เสมือน  การจัดการแฟ้มข้อมูล  การประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ 

      Basic concepts of computer organization, 

boolean algebra and digital logic, data 

representation, instruction format, I/ O 

organization, basic concepts of operating system, 

process scheduling and synchronization, 

deadlock, main memory and virtual memory 

management, file management, system 

performance evaluation 

ปรับรหัส

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

227321 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 1(0-3-2) 

Software Engineering Project I  

   การเตรียมหัวข้อโครงงาน การเก็บรวบรวม

ข้อมูล ความเป็นไปได้ของการท าโครงงาน ความรู้

ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงงาน การศึกษา

งานวิจัยหรือโครงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

โครงงาน ตารางเวลาการด าเนินงาน การก าหนด

ขอบเขตโครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ต้นแบบซอฟต์แว ร์  เอกสารแผนการด าเนิน

โครงงาน การน าเสนอหัวข้อโครงงาน 

  ปิดรายวิชา 
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   Project preparation, data collection, probability 

of project execution, essential knowledge for 

project execution, study of previous researchs or 

other related projects, operation scheduling, 

project boundary definition, system analysis and 

design, software prototyping, project execution 

plan, project topic presentation 

227474 วิวัฒนาการและการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์  

3(3-0-6) 

Software Evolution and Maintenance 

   การบ า รุ ง รักษาซอฟต์แว ร์  กระบวนการ

บ า รุ ง รักษาซอฟต์แว ร์  การท าความ เข้ า ใจ

ซอฟต์แวร์ การท าเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ 

วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การปรับเปลี่ยนและ

วิเคราะห์ผลกระทบซอฟต์แวร์ วิศวกรรมยอ้นกลับ 

การเปลี่ยนองค์ประกอบ การจัดการข้อยกเว้น 

การทนทานต่อความเสียหาย การจัดการโครงแบบ

ซอฟต์แวร ์มาตรวัดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 

   Software maintenance, software maintenance 

processes, software comprehension, software 

documentation, software evolution, software 

changes and impact analysis, reverse 

engineering, refactoring, exception handling, 

fault tolerance, software configuration 

management, software product metrics 

  ปิดรายวิชา 

227422 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 2(0-6-3) 

 Software Engineering Project II  

   การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน 

การทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม

ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาระบบ 

การทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การ

ตรวจสอบและทวนสอบความสมเหตุสมผลของ

ระบบ การแก้ไขข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ผลลัพธ์

และสรุปผล การจัดท าเอกสารโครงงาน การ

น าเสนอผลการด าเนินโครงงาน 

   Project experiment or development follows to 

the hypothesis, consideration to system analysis 

and design as requirement changes, project 

development, unit testing, system testing, 

system validation and verification, debuging, 

result analysis and conclusion, project 

documentation, project presentation 

227422 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3(0-6-3) 

 Software Engineering Project  

   การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน 

การทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม

ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาระบบ 

การทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การ

ตรวจสอบและทวนสอบความสมเหตุสมผลของ

ระบบ การแก้ไขข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ผลลัพธ์

และสรุปผล การจัดท าเอกสารโครงงาน การ

น าเสนอผลการด าเนินโครงงาน 

   Project experiment or development follows to 

the hypothesis, consideration to system analysis 

and design as requirement changes, project 

development, unit testing, system testing, 

system validation and verification, debuging, 

result analysis and conclusion, project 

documentation, project presentation 

ปรับรหัส

รายวิชา 
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227205 แนวคิดของอัลกอริทึม 3(2-2-5) 

Concepts of Algorithms 

   ความส าคัญของอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์ประสิทธภิาพและความซับซ้อนของ

ขั้นตอนวิธี สัญลักษณแ์สดงขีดจ ากดั การ

เรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล อัลกอริทึมแบบ

แบ่งแยกและเอาชนะ อัลกอริทึมเชิงละโมบ การ

โปรแกรมแบบพลวัต ฮีพ แฮชชิ่ง การประยุกต์ใช้

โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี

   The importance of efficient algorithms, analysis 

of algorithm efficiency and complexity, 

asymptotic notation, sorting and searching, divide 

and conquer algorithms, greedy algorithms, 

dynamic programming, heap, hashing, 

application of data structures and algorithms 

227211 แนวคิดของอัลกอริทึม          3(2-2-5) 

Concepts of Algorithms 

       ความส าคัญของอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของ

ขั้นตอนวิธี  การผสาน  การเรียงล าดับ การค้นหา 

อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกและเอาชนะ อัลกอริทึม

เชิ งละ โมบ  การโปรแกรมแบบพลวัต  การ

ประยุกต์ใช้โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

      The importance of efficient algorithms, 

analysis of algorithm efficiency and complexity, 

asymptotic notation, merging, sorting, searching, 

divide and conquer algorithms, greedy 

algorithms, dynamic programming, np-complete 

ปรับรหัส

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

227206 พืน้ฐานของระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 

Fundamental of Database System 

         พื้นฐานระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการ

ฐานข้อมูล การจ าลองแบบเชิงแนวคิด การจ าลอง

แบบเชิงตรรกะ การจ าลองแบบเชิงกายภาพ 

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบแบบจ าลอง

ข้อมูล การท าเค้าร่างให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน การ

จัดเก็บข้อมูลและและการสอบถามข้อมูล การ

จัดการรายการ การอนุญาตและความปลอดภัย

ของฐานข้อมูล หัวข้อประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ฐานข้ อมู ล  การพัฒนา โปรแกรมประ ยุกต์

ฐานข้อมูล  

            Fundamental of Database System and 

database management, conceptual modeling, 

logical modeling, physical modeling, relational 

database, data model design, schema 

normalization, data storage and querying, 

transaction management, database authorization 

and security, advanced topics of database 

system, application of database development 

227202 พืน้ฐานของระบบฐานข้อมูล         3(2-2-5) 

Fundamental of Database System 

      คลาสพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและระบบ

จัดการฐานข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล แบบจ าลอง

ความสัมพันธ์ข้อมูล การท าเค้าร่างให้อยู่ในรูป

บรรทัดฐาน ภาษาส าหรับจัดเก็บและสอบถาม

ข้อมูล การสรา้งวิวและรายงานจากฐานข้อมูล การ

จัดการรายการ การอนุญาตและความปลอดภัย

ของฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ฐานข้อมูล 

       Fundamental of database system and 

database management, relational database 

model, database design, entity- relationship 

model, schema normalization, data storage and 

querying language, database view and report 

creation, transaction management, database 

authorization and security, application of 

database development 

ปรับรหัส

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

227252 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน 

                                                 3(2-2-5) 

User Interface Design and Implementation 

   หลั ก ก า รปฏิ สั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง มนุ ษ ย์และ

คอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบส่วนต่อ

ประสานที่ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง คุณสมบัติการใชง้าน 

การออกแบบรูปแบบที่มนุษย์ใช้ในการรับรู้ข้อมูล 

  ปิดรายวิชา 
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การใช้สี แบบร่างระบบ เอชทีเอ็มแอล สไตล์ชีท 

การพัฒนาระบบเชิงโต้ตอบ การประเมินการใช้

งาน  

   Principles of human- computer interaction, 

user- centred interface design process, usability 

characteristics, design modalities, coloring, 

wireframe, HTML, cascade style sheet, 

interactive system implementation, usability 

measurement 

225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3 (2-2-5) 

Computer Networks and Internets 

    เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของ

เครือข่าย แบบจ าลองเครือข่าย ชนิดข้อมูลและ

สัญญาณ สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารและการ

มัลติเพล็กซ์  อุปกรณ์เครือข่าย การตรวจจับ

ข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูล และ

การควบคุมข้อผิดพลาด  โปรโตคอลเครือข่าย  ไอ

พีแอดเดรส เครือข่ายย่อย การจัดเส้นทางแบบ

คงที่และแบบพลวัต เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความ

มั่นคงของเครือข่าย 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 

  ปิดรายวิชา 

  122110 ธุรกิจเบือ้งต้น       3(2-2-5) 

Introduction to Business 

      ความรู้พื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิดของการ

บริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของ

ธุรกิจ ธุรกิจบนโลกไร้พรมแดน กิจกรรมส าคัญที่

ใช้ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิต การตลาด 

การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจ

ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและ

ความรับผดิชอบต่อสังคมของนักธุรกิจ 

      Basic knowledge and business environment, 

business organization model, concepts of 

business administration, Basic characteristics and 

types of business, business on a borderless 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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world, activities in the business of production 

marketing finance, accounting and human 

resource management, small business guidelines 

International business, sufficiency economy, 

business ethics and social responsibility 

  227102 โครงสรา้งข้อมูล          3(2-2-5) 

Data Structure 

      การแก้ปัญหาและแนวคิดเชิงนามธรรม 

พื้นฐานการวิเคราะห์อัลกอริทึม ฟังก์ชันเวียนเกิด 

ลิงค์ลิสต์ กองซ้อน คิว เซต แมปและแฮชชิ่ง การ

เรียงล าดับ ต้นไม้ และกราฟ 

      Problem solving and concept of abstraction, 

basic analysis of algorithms, recursive function, 

link lists, stacks, queues, sets, maps and hashing, 

sorting, trees and graphs 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  227221 การพัฒนาซอฟต์แวรส์่วนหน้า         3(2-2-5) 

Front-End Software Development 

      ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้  การเขียน

โปรแกรมภาษาสคริปต์ การจัดการแบบจ าลอง

วัตถุเอกสาร การจัดการเหตุการณ์ กรอบงาน

ภาษาสคริปต์บนฝ่ังไคลเอนต์ กรอบงานภาษาซี

เอสเอส การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบตอบสนอง 

การเขียนโปรแกรมแบบไม่ประสานเวลา การบูร

ณาการเอพีไอ การเก็บข้อมูลบนฝ่ังไคลเอนต์และ

เซิร์ฟเวอร์ 

      Graphical user interface, script programming 

language, document object model ( DOM) 

manipulation, event handler, client-side scripting 

framework, css framework, responsive 

application development, asynchronous 

programming, API Integration, client- side data 

storage 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  227151 การออกแบบประสบการณ์ ผู้ ใช้และส่วนต่อ

ประสานกับผูใ้ช้                       3(2-2-5) 

User Experience and User Interface Design 

      ประสบการณ์ผู้ใช้และขั้นตอนการออกแบบ

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

และทดสอบแนวคิดเบื้องต้น การสร้างโครงร่าง 

แบบจ าลองและต้นแบบ  ส าห รับอุปกรณ์ที่

หลากหลาย เอ็ชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส 

      User experience and user interface design 

process, user experience research and test early 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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concepts, build wireframes, mockups, and 

prototypes for multi-device, HTML, CSS 

  227223 การพัฒนาซอฟต์แวรส์่วนหลัง          3(2-2-5) 

Back-End Software Development 

      ภาษาและเฟรมเวิร์คที่ท างานบนฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ 

สถาปัตยกรรมมัลติเทียร์  กรอบงานการจับคู่

ความสัมพันธ์เชิงวัตถุ การออกแบบและพัฒนาเรส

เอพีไอ  การเก็บข้อมูลบนฝ่ังเซิร์ฟเวอร์  แบบ

แผนการออกแบบ อนิเทอร์เน็ตโปรโตคอล 

      Server- side programming languages and 

frameworks, multi- tiered architecture, object–

relational mapping framework,  REST API design 

and development, server- side data storage, 

design patterns, internet protocol 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  227302 การด าเนินงานการพัฒนาซอฟต์แวร์     3(2-2-5) 

Software Development Operation 

      แนวคิดของการด าเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์ 

การสร้างซอฟต์แวร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ การ

ปล่อยและจัดการรุ่นซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย สายพาย

การผลิตและงานอัตโนมัติ 

      software development operations concept, 

software building,software deployment, software 

releasing and versioning, software development 

infrastructure, network system, pipeline and 

automation 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  227326 ระเบียบวิธีวิจัย          3(2-2-5) 

Research Methodology 

      การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ 

กรอบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ปัญหาการ

วิจัย , การทดลองวิจัย  การอภิปรายผลลัพธ์  

บทสรุปการวิจัย การอา้งองิ เขียนข้อเสนอ 

      Qualitative Research, Quantitative Research, 

research framework, literature review, research 

problem, research experimental, result 

discussion, research conclusion, citation and 

reference, proposal writing 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  227332 พืน้ฐานปัญญาประดิษฐ์                    3(2-2-5) 

Fundamental of Artificial Intelligence 

      แนวคิดพื้นฐานทางด้านปัญญาประดิษฐ์, การ

เรียนรู้แบบรู้ค าตอบ อยู่ก่อนเรียนรู้และรู้ค าตอบ

หลังเรียนรู้, รูปแบบการเรียนรู้ของเคร่ือง, รูปแบบ

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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ข้อมูลการเรียนรู้, การฝึกด้วยข้อมูลแบบตัวเลข, 

การฝึกด้วยข้อมูลแบบหมวดหมู่, ขั้นตอนวิธีการ

เรียนรู้แบบคลาส, ขั้นตอนการเรียนรู้แบบคลัส

เตอร์, ขั้นตอนการเรียนรู้ในการสรา้งกฎ 

      Foundation of artificial intelligence, 

supervised and unsupervised learning, model of 

machine learning, machine learning data type, 

training  by number data, training catagory data, 

classification algorithm, cluster algorithm, created 

rule algorithm 

กลุ่มวชิาเอกเลือก                 6        หน่วยกิต กลุ่มวชิาเอกเลือก                 9        หน่วยกิต เพิ่ม 

หน่วยกิต 

  227321 การเขียนโปรแกรมเกม          3(2-2-5) 

Game Programming 

      แนวคิดพื้นฐานของเกมและการออกแบบเกม 

กระบวนการการพัฒนาเกม ระบบพิกัดของเกม 

เวคเตอร์และเมทริกซ์ กราฟฟิค ส่วนต่อประสาน 

เสียง สถาปัตยกรรมเกมเอนจิน การชนและการ

ตรวจจับการชน ระบบปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเกม 

      Fundamental concept of game, game 

design,  game development process, game 

space system, vector, matrix, graphics, user 

interfaces, sound, game engine architecture, 

collision detection, game AI 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  227324 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์          3(2-2-5) 

Mobile Application Development for Software 

Engineering 

      สถาปัตยกรรมการให้บริการผ่านอุปกรณ์

เคลื่ อนที่  โทรศัพท์ เคลื่ อนที่  เค ร่ืองมือทาง 

ซอฟต์แวร์และเอพีไอที่ต้องการส าหรับสร้าง

โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่ อนที่การ

ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และเอกลักษณ์ การ

ปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้เทคโนโลยี

ทั้งที่ เป็นอิสระและผูกติดเฉพาะอุปกรณ์  การ

ออกแบบเชิงวัตถุกับโมเดล วิวและคอนโทรลเลอร์ 

การจัดการหน่วยความจ า ความปลอดภัยของ

ข้อมูล ระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  

โครงร่างงานสื่อประสมและการเชื่อมต่อบน

อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

      Mobile device service architecture, mobile 

phones, software tools and APIs required to build 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

application for the mobile device, user interface 

designs for mobile devices and unique user 

interaction using both independent and 

specification technologies, object-oriented design 

using model-view-controller pattern, memory 

management, information security, mobile 

operating systems, multimedia and connectivity 

framework for mobile device 

  227325 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าห รับ

วิศวกรรมซอฟต์แวร ์                        3(2-2-5) 

Web Application Development for Software 

Engineering 

      การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้และเค้า

โครงเว็บ ที่จัดเก็บเว็บ คุกกี้และที่เก็บข้อมูลใน

เคร่ือง ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ แคนวาส การลาก

และวาง นิพจน์ทั่วไป การแจ้งเตือน การตรวจสอบ

สิทธิ์ผู้ใช้ การพัฒนาระบบอคีอมเมิร์ซ เกตเวย์การ

ช าระเงินออนไลน์ การป้องกันรักษาความปลอดภยั

ทั่วไปบนเว็บ (เอสคิวแอลอินเจ็คชัน และเอ็กซ์เอส

เอส) การเตรยีมแอปพลิเคชันให้พร้อมท างาน และ

การท างานกับฐานข้อมูลบนคลาวด์ 

      User interface and web layout design, web 

storage – cookies and local storage, geolocation, 

canvas, drag and drop, regular expressions, 

notification, user authentication, e-commerce 

system development, online payment gateway, 

prevent common security on web (SQL-Injection 

and XSS), deploy applications and work with 

cloud databases 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  227362 การทดสอบซอฟต์แวรข์ั้นสูง         3(2-2-5) 

Advance Software Testing 

      การทดสอบซอฟต์แวร์สมรรถนะ เทคนิคการ

ทดสอบรวม โมเดลการทดสอบแบบไดนามิค การ

ทดสอบความเสี่ยง  ตารางการตัดสินใจเพื่อ

ทดสอบ ขอบเขตการทดสอบ ขอบเขตธุรกิจในการ

ทดสอบ การแยกส่วนการทดสอบ การยืนยันการ

ทดสอบ และ การทดสอบแบบถดถอย 

      Load test, Stress test, integration test 

tecnique Dynamic test model, Risk base testing, 

Decision table testing, test limitation, Business 

domain testing, portability testing, confirmation 

and regression testing 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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  227372 การรับประกันคุณภาพซอฟต์แวร์         3(2-2-5) 

Software Quality Assurance 

      คุณภาพของซอฟต์แวร์ ตัวแบบคุณภาพของ

ซอฟต์แวร์ การวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการ

คุณภาพซอฟต์แวร์ กระบวนการประกันคุณภาพ

ซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม การประกันคุณภาพของ

ซอฟต์แวรแ์บบแอจไจล์ การพัฒนาซอฟต์แวรแ์บบ

บูรณาการและการส่งมอบซอฟต์แวรอ์ย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานและนโยบาย การบริหารโครงการ

ซอฟต์แวรแ์บบย่ังยืน 

      Software quality, software quality models, 

software quality measurement and metrics, 

software quality management, traditional 

software quality assurance, Agile software 

quality assurance, continuous integration and 

continuous delivery, standards and policies, 

sustainable software project management 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  227375 การสังเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล 3(2-2-5) 

Data Analysis and Visualization 

      หลั ก ก า รแสด งแผนภาพข้ อมู ล  ภ าษา

โปรแกรมและเคร่ืองมือ การ ได้มาซึ่งข้อมูล การ

จัดระเบียบข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์

ข้อมูล การสร้างแผนภาพข้อมูล การประยุกต์ 

ข้อมูลปริมาณมาก รูปแบบการเก็บข้อมูล การ

ออกแบบแบบสอบถาม การออกแบบและวิเคราะห์

ผลข้อมูลในรูปแบบแดชบอร์ด 

      Principles of data visualization, programming 

languages and tools, data acquisition, data 

organization, data processing and analysis, data 

visualization, applications, and massive data, 

data collection questionnaire design dashboard 

design and analysis 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  227377 วิศวกรรมข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 

Data Engineering and data mining 

      แนวคิดเกี่ยวกับฐานวิศวกรรมข้อมูล การ

เตรยีมพรอ้มข้อมูล การท าความสะอาดข้อมูล การ

เผยแพร่ข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เทคนิค

การท าเหมืองข้อมูล ต้นไม้การตัดสินใจ ขั้นตอนวิธี

ชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นบ่อย กฎความสัมพันธ์การท า

เหมืองข้อมูล การประเมินค่าและตีความรูปแบบ

เหมืองข้อมูล 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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      Data Engineering concepts, data 

preparation, data cleansing, data shairing, 

privacy data, data mining techniques, decision 

trees, frequent itemset algorithms, data mining 

association rule, evaluation and interpretation of 

data mining patterns 

  227482 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีด้านการปรับปรุง

กระบวนการซอฟต์แวร์          3(2-2-5) 

Current Topics in Software Process Enhancement 

      ประเด็นหัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีการ

ปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ ทฤษฎี แนวคิด 

การสืบค้น และการน าเสนอ 

      Current topics in software process 

enhancement technology, theory, concept, 

searching, and presentation 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  227483 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร ์

            3(2-2-5) 

Current Topics in Software Development 

      ประเด็นหัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎี แนวคิด การสืบค้น และ

การน าเสนอ 

      Current topics in software development, 

theory, concept, searching, and presentation 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 กลุ่มเสริมทักษะการท างาน                          6  หน่วยกิต เปิดกลุ่ม

เอกเลือก

ใหม่ 

  227421 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 1  

                                                 6 หน่วยกิต 

Work Integrated Learning I 

      ประสบการณ์การเ รียน รู้กับทีมวิศวกร

หลากหลายสาขาในสภาพแวดล้อมการท างานจริง 

ผ่านการเรียนรู้แบบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จาก

สถานประกอบการให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถน าไปใช้

งานได้จริง เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การ

ท างานเป็นทีม การสื่อสาร การน าเสนองาน และ

การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

      Providing a learning experience for students, 

full involvement and an understanding of the role 

engineers 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 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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of self-learning, problem solving, team work, 

communication, presentation ,and sharing 

กลุ่มวชิาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา         6      หน่วยกิต กลุ่มวชิาการฝึกงาน สหกิจศึกษาและการศึกษาอิสระ         

                                                        6      หน่วยกิต 

ปรับชื่อ

กลุ่ม 

227424 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

Professional Training  

   การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

   Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in software engineering 

in private or government sectors 

227423 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

Professional Training  

   การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

   Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in software engineering 

in private or government sectors 

 

ปรับรหัส

รายวิชา 

227425 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

   การปฏิบัติงาน เรยีนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ใน

ฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน  

   Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in software engineering 

as an apprentice in private or government 

sectors 

227424 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

   การปฏิบัติงาน เรยีนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ใน

ฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องคก์ร

ภาครัฐหรือเอกชน  

   Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in software engineering 

as an apprentice in private or government 

sectors 

ปรับรหัส

รายวิชา 

  227425 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

Independent Study 

      การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

      Studying, collecting data, analyzing, report 

writting, presenting and duscussing in the topic of 

software engineering 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  227426 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 2  

                                                 6 หน่วยกิต 

Work Integrated Learning II 

      ประสบการณ์การเ รียน รู้กับทีมวิศวกร

หลากหลายสาขาในสภาพแวดล้อมการท างานจริง 

ผ่านการเรียนรู้แบบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จาก

สถานประกอบการให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถน าไปใช้

งานได้จริง เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การ

ท างานเป็นทีม การสื่อสาร การน าเสนองาน และ

การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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      Providing a learning experience for 

students, full involvement and an 

understanding of the role engineers 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 

กลุ่มวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต              1      หน่วยกิต กลุ่มวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต              1      หน่วยกิต คงเดมิ 

227423 การ เต รียมพ ร้อม ฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ

วิศวกรรมซอต์แวร์ 1(0-2-1)  (ไม่นับหน่วยกิต) 

Preparation for Software Engineering Professional 

Experience 

   รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์

วิ ชาชีพ  สถานประกอบการ  คุณธรรมและ

จริยธรรม การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การ

สร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การ

พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการ

เขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึก

ทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

   Process of professional experience, working 

places, virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in 

workplace, working personality development, 

report writing and presentation techniques, 

specialist skills training in software engineering 

227322 การ เต รียมพ ร้อม ฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ

วิศวกรรมซอต์แวร์ 1(0-2-1)  (ไม่นับหน่วยกิต) 

Preparation for Software Engineering Professional 

Experience 

       รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์

วิ ชาชีพ  สถานประกอบการ  คุณธรรมและ

จริยธรรม การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การ

สร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การ

พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการ

เขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึก

ทักษะ เฉพาะทางด้ านวิศวกรรมซอฟต์แว ร์  

กฎหมายและจรยิธรรมทางคอมพิวเตอร์ 

      Process of professional experience, working 

places, virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in 

workplace, working personality development, 

report writing and presentation techniques, 

specialist skills training in software engineering, 

computer laws and ethics 

ปรับรหัส

รายวิชา 

 
รวม(หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 128 (1) หน่วยกิต  รวม(หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120(1) หน่วยกิต 

ลดจ านวน

หน่วยกิต 

 

  



114 

 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

  

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชีวติประจ าวัน 

3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุค

ดิจิทัล 

1(0-2-1) 

   
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการ

ชีวติ 

3(2-2-5) 

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

100007 กฎหมายและจรยิธรรมทาง

คอมพิวเตอร์ 

1(1-0-2)    

227101 พืน้ฐานการแก้ปญัหาและการ

เขียนโปรแกรม 1 

3(2-2-5) 227101 พืน้ฐานการแก้ปญัหาและการ

เขียนโปรแกรม 

3(2-2-5) 

   227151 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

และส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ 

3(2-2-5) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5)    

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)    

   001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

   001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

   002102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 2(1-2-3) 

   003102 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3(2-2-5) 

227171 วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์บือ้งต้น 3(3-0-6)    

227102 พืน้ฐานการแก้ปญัหาและการ

เขียนโปรแกรม 2    

3(2-2-5) 
   

   227102 โครงสรา้งข้อมูล 3(2-2-5) 

      

   227141 ความต้องการซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 

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

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 4(3-3-8)    

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)    

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)    

   
001205 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิ

วิชาการและวิชาชีพ    
3(2-2-5) 

   
003203 

ความเป็นพลเมืองและความ

รับผดิชอบต่อสังคม 
2(0-6-2) 

227203 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)    

227205 แนวคิดของอัลกอริทึม 3(2-2-5)    

227204 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบัติการ 

3(2-2-5) 
   

   227201 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

   227202 พืน้ฐานของระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

   227221 การพัฒนาซอฟตแ์วร์ส่วนหน้า 3(2-2-5) 

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5) 241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)    

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)    

   
003204 

การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม

และชุมชน 
 1(0-2-1) 

   122110 ธุรกิจเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

227251 วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์ชิงวัตถ ุ 3(2-2-5)    

227252 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อ

ประสาน 

3(2-2-5) 
   

227206 พืน้ฐานของระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)    

   227223 การพัฒนาซอฟตแ์วร์ส่วนหลงั 3(2-2-5) 

   227361 การทดสอบซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 

   227322 การเตรยีมพรอ้มฝกึ

ประสบการณ์วชิาชีพวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์

1(0-2-1) 

   227271 กระบวนการซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 

   247105 ความน่าจะเปน็และสถิต ิ 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 17(1) หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

146132 การฟังและการพูดใน

ชีวติประจ าวัน 

3(2-2-5) 
003305   

กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่

การเป็นผู้ประการดิจิทัล 
3(2-2-5) 

227341 ความต้องการซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6)    

227331 สถาปัตยกรรมและการสรา้ง

ซอฟต์แวร ์

3(2-2-5) 
   

227372 กระบวนการซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6)    

   227211 แนวคิดของอัลกอริทึม  3(2-2-5) 

   
227203 

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบัติการ  
3(2-2-5) 

   227381 การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 

264324 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6)    

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

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

อนิเทอร์เน็ต 

3(2-2-5) 
   

   003306 บูรณาการสู่วิชาชีพ 3(0-9-3)  

227321 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

1 

1(0-3-2) 
   

227361 การทดสอบซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5)    

227373 การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์ 3(3-0-6)    

   
227302 

การด าเนินงานการพัฒนา

ซอฟต์แวร ์
3(2-2-5) 

   227326 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

264202 สถิตวิิศวกรรม 3(3-0-6)    

227xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 227xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   227xxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 14 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

227417 การทวนสอบและตรวจสอบ

ซอฟต์แวร ์

3(2-2-5) 
   

227424 จริยธรรมและกฏหมายส าหรับ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

1(1-0-2) 
   

227492 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

2 

2(0-6-3) 
   

   227332 พืน้ฐานปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 

   
146132 

การฟังและการพูดใน

ชีวติประจ าวัน 
3(2-2-5) 

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

227xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 227xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

227xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 14 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้พียง 1 รายวิชา  

227424 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 227423 การฝึกงาน** 6 หน่วยกิต 

227425 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 227424 สหกิจศกึษา** 6 หน่วยกิต 

   227422 
โครงงานทางวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์
3(0-6-3) 

   227425 การศึกษาอิสระ** 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ 2565 

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 

ณ. ห้องประชุมแม่กา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายณัฐพล หาญสมุทร ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ ทองเครอื กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันต ิกรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ กรรมการ 

5. นายเชาวน์ ปอแก้ว กรรมการ 

6. นายดวิษ แสนโภชน์ กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านเอกสารการวิพากษ์) 

1. ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์ กรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ กรรมการ 

3. นายนิธิภัทร์ โล้วชิากรติกุล กรรมการ 

 

เปิดการประชุมเวลา 09.00 น. 

 

วาระที ่1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

ประธานแจง้ให้ทราบถึงขัน้ตอนในการวิพากษ์หลักสูตร โดยจะเป็นการพิจารณาถึงข้อ 

วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อน ามาปรับปรุงรา่งหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

-ไม่ม-ี 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ือง 

-ไม่ม-ี 

 

 

 



125 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นเห็นชอบในการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

- ทบทวนการแปลไทยสาํ หรบั UX/UI Designer, Front-End Developer, Back-End Developer 

และ Full-Stack Developer 

- ปรับเพิ่มวิชาแนะน าหลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และปรับวิชา Data Structure ให้

เรียนก่อนวชิา Database เพิ่มการใช ้Tools ต่างๆ ในการสร้าง Prototype 

- ปรับวัตถุประสงค์และ PLOs ของหลักสูตรให้กระชับและเขา้ใจงา่ย 

- พิจารณาปริมาณผลงาน และ spec ของการตีพมิพ์ระดับชาตและนานาชาติ ใน หลักฐาน ตัว

บ่งชีท้ี ่3.1 

- พิจารณาการใช้ภาษาไทยของ functional requirement และ non-functional requirement 

- พิจารณาการเพิ่ม micro service ในรายวิชา 227221 Back-end Software Developmet 

- พิจารณาการเพิ่ม User Acceptace Test, Performance Test ในรายวิชา 227361 Software 

Testing 

 

- เพิ่มวิธีการจัดการเรยีนการสอนโดยการน าวิทยากรจากภายนอกเข้ามาร่วมสอนและแบ่งปัน

ประสบการณใ์นการท างานจรงิ ในรายวิชาเอกบังคับ 

- แทรกเนือ้หาเกี่ยวข้องกับการทดสอบ (Testing) ในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ 

- แนะน าให้มกีารบูรณาการจัดการเรยีนการสอนระหว่างรายวิชาและระหว่างแตล่ะช้ันปี 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) 

-ไม่ม-ี  
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ภาคผนวก จ 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

นายเชาวน์ ปอแก้ว 

Mr.Chaow Porkaew 

 

ชื่อ-สกุล นายเชาวน์ ปอแก้ว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 16798001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 2297 

Email chaow.po@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2555 

 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2552 วทิยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลงานทางวิชาการ 

C. Porkaew and C. Plengvittaya, (2018, Febuary). Design and implementation of cropping mulberry 

leaf management system: A case study from Thailand, 2018 International Conference 

on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT), Phayao, (pp. 98-102). 

เชาวน ์ปอแก้ว, ดวิษ แสนโภชน์, ณัฐพล หาญสมุทร, ธีระยุทธ ทองเครือ, ธราทร ตันวินจิ และ ณัฐธ

ภรณ ์ทุนรอ่งช้าง. (2564). แอปพลิเคชันเฝ้าระวังการหยุดหายใจขณะหลับโดยใช้อนุกรม

ฟูเรียร์. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 

14 (RANC2021). กรุงเทพมหานคร. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวิษ แสนโภชน์ 

Asst.Prof. Davit Sanpote  

 

ชื่อ-สกุล นายดวิษ แสนโภชน์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 16599003XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 2297 

Email davit.sa@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2558 

 

Master of Information Technology (Software Architecture) 

Queensland University of Technology, Australia 

พ.ศ. 2555 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานทางวิชาการ 

Plengvittaya, C., & Sanpote, D. (2018, February). Scrumban for teaching at undergraduate 

program: A case study from software engineering students, University of Phayao, 

Thailand. In Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT), International Conference 

on (pp. 109-114). 

Sanpote, D. The Experience Internet of Things System with Scrum Framework: A case study of 

Asian University in an Information Technology Curriculum. NU. International Journal of 

Science, 16(2), (pp. 69-82). 
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Sanpote, D., & Sanpote, W. (2020). The Usability Heuristic factors for Sensors monitoring system 

A case study of laboratory Animal Research Center. NU. International Journal of 

Science, 17(2), (pp.130-141). 

เชาวน์ ปอแก้ว, ดวิษ แสนโภชน์, ณัฐพล หาญสมุทร, ธีระยุทธ ทองเครือ, ธราทร ตันวินิจ และ ณัฐธ

ภรณ ์ทุนรอ่งช้าง. (2564). แอปพลิเคชันเฝ้าระวังการหยุดหายใจขณะหลับโดยใช้อนุกรมฟู

เรียร์. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 

(RANC2021). กรุงเทพมหานคร. 
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ประวัติ 

นายณัฐพล หาญสมุทร 

Mr. Nattapon Harnsamut 

ชื่อ-สกุล นายณัฐพล หาญสมุทร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 55505001xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 2297 

Email Nattapon.ha@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2551 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ.2548 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานทางวิชาการ 

Kumyaito, N., Harnsamut, N.,: A (2020). Conceptual Framework for an Enhancing Running Motivation by 

Matching Music and Real-time Traning Load, ECTI DAMT-NCON, (pp. 216-219). 

Riyana, S., Harnsamut, N., Sadjapong, U., Nanthachumphu, S., & Riyana, N. (2020, May). Privacy 

preservation for continuous decremental data publishing. In International Conference on Image 

Processing and Capsule Networks (pp. 233-243). 

เชาวน์ ปอแก้ว, ดวิษ แสนโภชน์, ณัฐพล หาญสมุทร, ธีระยุทธ ทองเครือ, ธราทร ตันวินิจ และ ณัฐธภรณ์ 

ทุนร่องช้าง. (2564). แอปพลิเคชันเฝ้าระวังการหยุดหายใจขณะหลับโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 (RANC2021). 

กรุงเทพมหานคร. 

mailto:Nattapon.ha@up.ac.th


 

 

ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ  ทองเครอื 

Assist. Prof. Theerayut Thongkrau , Ph.D. 
 

ชื่อ-สกุล   นายธีระยุทธ  ทองเครือ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 34097000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

    จังหวัดพะเยา  56000 

สถานทีต่ิดต่อได้โดยสะดวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

    จังหวัดพะเยา  56000 

โทรศัพท ์   054 4666 666  ต่อ 2295 

อีเมล ์    theerayut.th@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  พ.ศ. 2548  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

  พ.ศ. 2544  วิทยาศาสตรบัณฑติ เกียรตินิยมอันดับ 1 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลงานทางวชิาการ 

ณัฎฐพงค์ รัตนศริิพรหม, สุรเชษฐ์ บุญธรรม, ธีระยุทธ ทองเครอื และ พัชราภรณ ์เจนใจวิทย์. (2562). 

โปรแกรมประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทักษะด้านการค านวณในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้าน

การเรียนรู.้ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคอาเซียน ครั้งที่ 7 

(AUCC2019). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชยีงราย. 

พัฑฒิดา ตาดไธสง และ ธีระยุทธ ทองเครือ. (2563). เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตร

ส าหรับเยาวชน. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 

ครั้งที่ 8 (AUCC2020). มหาวิทยาลัยดุสิต. กรุงเทพมหานคร. (หนา้ 124-127). 
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วรีภัทร อนันตศิริจินดา, ภาษิตา คงนวน และ ธีระยุทธ ทองเครือ. (2563). แอปพลิเคชันเดลิเวอรี

กะเพราแล้วแต่. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 

ครั้งที่ 8 (AUCC2020). มหาวิทยาลัยดุสิต. กรุงเทพมหานคร. (หนา้ 1952-1958). 

วรพล กฤตเวทิน, ปรเมนทร์ รอดขันเมือง และ ธีระยุทธ ทองเครือ. (2563). แอปพลิเคชันการจัดการ

กิจกรรมจิตอาสา. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 

ครั้งที่ 8 (AUCC2020). มหาวิทยาลัยดุสิต. กรุงเทพมหานคร. (หนา้ 1959-1966). 

ศรีเสาวลักษณ์ สังขวิจิตร, ศศิมา จันดีเวียง และ ธีระยุทธ ทองเครือ. (2563). แอปพลิเคชันวางแผน

เวลาเรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์

ภูมภิาคอาเซียน ครั้งที่ 8 (AUCC2020). มหาวิทยาลัยดุสิต. กรุงเทพมหานคร. (หนา้ 1967-

1972). 

วศิน ีจันทรโสภณ, เจษฎา สมศร ีและ ธีระยุทธ ทองเครอื. (2563). แอปพลิเคชันหาคู่ให้สุนัขและแมว. 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่  8 

(AUCC2020). มหาวิทยาลัยดุสิต. กรุงเทพมหานคร. (หนา้ 1997-2003). 

อภิวัฒน์ วัฒนะสุระ และ ธีระยุทธ ทองเครือ. (2563). การสืบค้นเชิงความหมายบนโดเมน

พระราชบัญญัติรถยนต์. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื. 

กรุงเทพมหานคร. (หนา้ 113-118). 

เชาวน์ ปอแก้ว, ดวิษ แสนโภชน์, ณัฐพล หาญสมุทร, ธีระยุทธ ทองเครือ, ธราทร ตันวินิจ และ ณัฐธ

ภรณ ์ทุนรอ่งช้าง. (2564). แอปพลิเคชันเฝ้าระวังการหยุดหายใจขณะหลับโดยใช้อนุกรมฟู

เรียร์. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 

(RANC2021). กรุงเทพมหานคร. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  ศรสีังสิทธิสันติ 

Assist. Prof.Bowonsak Srisungsittisunti, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายบวรศักดิ์  ศรสีังสิทธิสันติ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3529900091426  

ต าแหน่งทางวิชาการ 

สถานที่ท างาน   

  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

   

     

โทรศัพท์   

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาเลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  56000 

054 4666 666  ตอ่ 2295 

E-mail  bowonsak.sr@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2557 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขา(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2552 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขา(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2542 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลงานทางวิชาการ 

วรินทร ซอกหอม, บวรศักดิ์ ศรสีังสิทธิสันติ, นครินทร์ชัยแก้ว,(2562) “การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง

เส้นเพื่อการพยากรณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ Linear regression analysis using 

for Forecasting Outbreak of Influenza”, การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้ง

ที่ 8”, พะเยา, 2562. 
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วิสูตร แก่นเมอืงและบวรศักดิ์ ศรสีังสิทธิสันติ,(2560) “การเก็บข้อมูลวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรม

นิทัศน ์วัดศรโีคมคา ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์”, การประชุม

วิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8”, พะเยา, 2562. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางสาขา

คอมพวิเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางสาขาคอมพิวเตอร์ 
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1. ความจ าเป็นของคอมพิวเตอร์      

227101 พื้นฐานการแกปั้ญหาและการเขียน

โปรแกรม 

 X X X X 

227102 โครงสร้างข้อมูล  X X X X 

227201 หลักการเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ  X X       X      X 

227203 องคป์ระกอบคอมพวิเตอร์และ

ระบบปฏบัิตกิาร 

 X X X X 

227211 แนวคิดของอัลกอริทึม  X X X X 

227202 พื้นฐานของระบบฐานขอ้มูล  X X X X 

2. พื้นฐานคณิตศาสตร์และวิศวกรรม      

241151 แคลคูลัส 1  X X X  

241324 พชีคณติเชงิเส้น 1  X X X  

241334 คณิตศาสตร์เต็มหนว่ย  X X X  

247105 ความนา่จะเป็นและสถติิ  X X X  

3. วิชาชีพภาคปฏิบัติ      

227422 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ X  X   

227423 การฝึกงาน X  X   

227424 สหกิจศกึษา X  X   

227322 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์

วชิาชีพวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 

X X X X  

4. การวิเคราะห์และการสร้างแบบจ าลอง

ซอฟต์แวร์ 

     

227141 ความตอ้งการซอฟตแ์วร์  X X   

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน  X    

227332 พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์  X X   

227326 ระเบียบวธีิวิจัย  X X   

122110 ธุรกิจเบ้ืองต้น  X X   

5. การออกแบบซอฟต์แวร์      
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227151 การออกแบบประสบการณผ์ู้ใชแ้ละส่วน

ตอ่ประสานกับผู้ใช ้

       X   

6. การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์      

227361 การทดสอบซอฟตแ์วร์   X   

7. วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์      

227302 การด าเนนิงานการพัฒนาซอฟตแ์วร์   X   

8. กระบวนการทางซอฟต์แวร์      

227271 กระบวนการซอฟตแ์วร์ X  X   

9. คุณภาพซอฟต์แวร์      

227221 การพัฒนาซอฟต์แวร์สว่นหนา้   X   

227223 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหลัง   X   

10. การจัดการซอฟต์แวร์      

227381 การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์ X     
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(PLO)รายชั้นปี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร(PLO) รายชั้นปี 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    

PLO 2. ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน     

PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรม

และจรยิธรรม 

    

PLO 4 ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

    

PLO 5 ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

    

PLO 6 ผู้เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย

กระบวนการคิดเชงิออกแบบได้ 

    

PLO 7 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และมาตรฐานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ได้ 

    

PLO 8 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ที่

ตรงตามความต้องการของผู้ใชไ้ด้ 

    

PLO 9 ผู้เรียนสามารถด าเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์และ

ทดสอบซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

และตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ได้ 

 

 

   

PLO 10 ผู้เรียนสามารถออกแบบโครงการและด าเนินการ

บริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม และ

ยั่งยืน 

    

 


