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6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 121(5/2560) วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 4 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560
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ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
8.

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

วิศวกรคอมพิวเตอร์
นักเขียนโปรแกรม
นักออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักพัฒนาเว็บไซต์

3
8.8 ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
8.9 ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
8.10 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
8.11 วิศวกรฝ่ายขาย

9.

ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
15299000xxxxx

2

ดร.ภูวศิ สรณ์ ภูมิสรณคมณ์

33011003xxxxx

อาจารย์

3

ดร.โรจนี ขุมมงคล

36104003xxxxx

อาจารย์

4

นายคมกริช มาเที่ยง

36506004xxxxx

อาจารย์

5

นายนราศักดิ์ บุญเทพ

35606000xxxxx

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง คุณวุ
วิชาการ ฒิ
อาจารย์

ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
D.Eng
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
พบว่าประเทศยั งคงประสบกั บ ปัญ หาสภาวะแวดล้อมและบริบ ทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เช่น กระแสการเปิดเขตการค้าเสรีประชาคม
อาเซียน ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับปัจจัยของสภาวการณ์
ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิ จ สั งคม ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยั งคง
ประสบปัญหาอีกในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ดังนัน้ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 จึงมีกรอบแนวคิดโดยยึดหลัก“การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข”
กอปรกั บ ปัญ หาความเหลื่ อมล้ าในสั งคมที่เ กิ ดขึ้ น อัน เนื่ องมาจากการมี แ ละการไม มี ห รื อ
ความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสาร (Information) และความรู (Knowledge) ผานเครือขายสื่อสาร
และคอมพิวเตอร หรือที่รจู้ ักกันในชื่อ “Digital Divide” โดยความเหลื่อมล้าดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบ
ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ดั ง นั้ น รั ฐ บาลจึ ง มี น โยบายเศรษฐกิจ และสั ง คมดิ จิ ทัล และมี ก ารจั ด ตั้ง
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ทาหน้าที่ชี้นาทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
กระบวนการผลิต การดาเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นโดยกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ัล
จะมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure), การสร้างความ
มั่ น คงปลอดภั ย และความเชื่ อ มั่ น ในการท าธุ ร กรรมด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ( Sofe Infrastructure),
โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การให้ บ ริ ก าร (Service Infrastructure), การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Promotion) และการสร้างสังคมดิจิทัลที่ มีคุณภาพและการพัฒนา
คลังทรัพยากรสารสนเทศของประเทศ (Digital Society & Knowledge Resource)
การที่จะตอบสนองแผนพั ฒนาและนโยบายเศรษฐกิ จและสั งคมดิ จิทัลดังกล่าวได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องอาศัยการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของทรัพยากรมนุษย์เป็น
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สาคัญ โดยต้องประยุกต์ใช้วทิ ยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย อีกทั้งจาเป็นต้องสอดคล้องกับ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) เพื่อให้คนหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ได้มีส่วนร่วมโดยเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปประเทศ เพื่อการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยังยืน และสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรที่ มีความรู้และความ
ชานาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นจานวนมากเพื่อเป็นกาลังขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
และการสื่ อ สาร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารและ
มหาวิทยาลัย พะเยาที่จะพัฒนาบุค ลากรและนิสิตให้มีทักษะและความสามารถด้านการประยุ กต์ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
รวมถึงประเทศชาติ

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้นจาเป็นต้องวางรากฐานที่มั่ นคงแข็งแรงเริ่มจาก
ชุ ม ชนระดั บ ท้ อ งถิ่ น ไปจนถึ ง ระดั บ ประเทศ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารเพิ่ ม คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า ของสิ น ค้ า ภาค
เกษตรกรรม เชื่ อ มโยงสู่ ภ าคส่ ว นในการผลิ ต เชิ ง อุ ตสาหกรรมด้ วยกระบวนการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อผลิตสินค้าที่ทันสมัยตอบสนองต่อนโยบายด้านการใช้พลังงาน
อย่างรูค้ ุณค่าและนโยบายอาหารปลอดภัยตามกลไกของเขตการค้าเสรีประชาคมอาเซียน
การส่งเสริมความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นกลไกหนึ่งที่สาคัญและจาเป็นที่จะทาให้
บัณฑิตของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีกระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ อีก
ทั้งยั งสามารถนาความรู้ค วามสามารถทางด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใ นการ
ขับเคลื่อนกระบวนการในการพัฒนาประเทศที่ต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน สังคมท้องถิ่น และประเทศ โดยต้องสอดคล้อง
กับวัฒนธรรม วีถีชีวิตของไทย อีกทั้งยัง ต้องส่งเสริมความสานึกในคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติ
หน้าที่อันจะก่อให้เกิดความผาสุกและร่มเย็น ซึ่งทาให้เกิดความพร้อมที่เผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศที่มากระทบต่อไป
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่กล่าวมาในข้อ 11.1 และ 11.2 การพัฒนาหลักสูตร
เชิ ง รุ ก ที่ มี ศั ก ยภาพจึ ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น โดยหลั ก สู ต รสามารถที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามเทคโนโลยี ที่
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เปลี่ยนแปลง มีความสอดคล้องโดยนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทันสมั ยมาประยุกต์ต่อยอดเป็นองค์
ความรู้สู่ชุมชน เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ระหว่างไทยและต่างประเทศ ดังนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นผู้ที่มีความรู้ความชานาญ
ตลอดจนมีศักยภาพในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่ อพัฒนาตนเองให้สามารถที่จะประกอบวิชาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
ในการพัฒนาหลักสูตรได้คานึงถึงความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่
เน้นการเป็นสถาบันพัฒนาบุค ลากรที่มีคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา มีความเป็นเลิ ศในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
ของชุมชน โดยต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์หลักของทางมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
 การจัดการเรียน การสอนที่เน้น ให้นิสิตใช้ชีวิตและเรียนรู้ (Lives and Learns) อย่างมีความสุข
จบไปมีงานทา และเป็นคนดีของสังคม
 การทาการวิจัยที่เน้นการสร้าง ปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุน
แนวคิด OPOU One Province One University)
 การบริ ก ารวิ ช าการโดยเน้ น การ ใช้ ปั ญ ญารวมหมู่ เ พื่ อ พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
(Community Empowerment)
 การท านุบ ารุงภูมิปัญ ญา ศิล ปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่
สากล
 การบริหารจัดการ ให้เกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชาหลักสูตรอื่น/สาขาวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

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

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
244101
ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
244102
ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics II
241151
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
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241152
241253

Calculus I
แคลคูลัส 2
Calculus II
แคลคูลัส 3
Calculus III

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

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
264202
สถิตวิ ิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์
100007
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
226111

หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น
Principles of Problem Solving and Basic
Programming

3(2-2-5)

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
226101
226302

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
การเขียนโปรแกรมด้วยแมตแล็บ
Computer Programming with MATLAB

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็ นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับ ปรุงหมวดวิชาศึก ษาทั่ว ไป ตลอดจนประสานงานเพื่อให้ก ารจัดการเรีย นการสอนดาเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คือทาหน้าที่ประสานงาน/ ช่วยประสานงานกับ
อาจารย์ ผู้ ส อนในสาขาวิ ช าและอาจารย์ ผู้ แ ทนจากสาขาวิ ช า/คณะวิ ช าอื่ น หรื อ สถาบั น ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา รวมทั้งจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามเพื่อเป็น
มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1.

ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

สรรค์สร้างผลงานด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย เพื่อขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน
บนรากฐานของคุณธรรม จริยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
1.2 ความสาคัญ
จากการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ส ารสนเทศประกอบกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
อุตสาหกรรมของประเทศ จึงมีความจาเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญในวิทยาการ
และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนารากฐานของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มั่นคง
และยั่งยืน ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาจึงเล็งเห็นความจาเป็น
ในการจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่มีศักยภาพกอปรไปด้วยความรู้ความชานาญทั้งความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อ มูล
และระบบเครือข่าย มีความพร้อมทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า
หาองค์ความรูใ้ หม่ๆ ได้ดว้ ยตนเอง เพื่อนาความรูท้ ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสาหรับ
งานวิชาชีพ ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอ่ ไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ มีองค์ความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในงาน
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง ด้ า นฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ร่ ว มกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการร่วมกันทางานร่วมกับผู้อื่นหรือหมู่คณะ
สามารถค้นคว้าและแสวงหาองค์ความรู้ภายนอก ตลอดจนการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้
ในการทางานในวิชาชีพอย่างยั่งยืนได้
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุ ณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่สาคัญ และ
จาเป็นสาหรับการประกอบวิชาชีพ
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1. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ 1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
1. รายงานผลการประเมิน ความ
สอดคล้อ งกับ ความต้องการ
ด้านเทคโนโลยีวศิ วกรรม
พึงพอใจสถานประกอบที่ว่าจ้าง
ข อ ง ธุ ร กิ จ แ ล ะ ก า ร
คอมพิวเตอร์จาก
บัณฑิตเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
เปลี่ ย นแปลงด้ า นวิ ศ วกรรม
ผู้ประกอบการและ
2. รายงานผลการประเมิน ความ
คอมพิวเตอร์
แหล่งข้อมูลอื่น
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ต่ อ
2. ติดตามและประเมินหลักสูตร
หลักสูตรเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
อย่างสม่าเสมอ
3. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการ
วิชาการของคณะทุก 2ปี
2. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 1. สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการ 1. บุคลากรในสาขามีปริมาณงาน
การสอนและบริการวิชาการ
เ รีย น ก า ร ส อ น ใ ห้ ท า งาน ด้านบริการวิชาการไม่น้อยกว่า
ให้มีประสบการณ์จากการนา
บริ ก ารวิ ช าการแก่ อ งค์ ก ร
ร้ อ ยละ20ของจ านวนชั่ ว โมง
ค ว า ม รู้ ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม
ภายนอก
ภาระงานภายในระยะเวลา 5 ปี
คอมพิวเตอร์ไปปฎิบัติงานจริง 2. สนับสนุนให้บุคลากรมีการ 2. บุคลากรในสาขาผ่านการอบรม
อบรมหรือสอบใบรับรอง
ห รื อ มี ใ บ รั บ ร อ ง ใ น ด้ า น ที่
(Certificate)ในด้านที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
เกีย่ วข้อง
ภายในระยะเวลา 5ปี
3. พั ฒ นาความสามารถของ 1. สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรระดั บ 1. 60%ของอาจารย์ทงั้ หมดภายใน
บุคลากรในด้านงานวิจัย
ปริญญาโทศึกษาต่อในระดับ ส า ข า วิ ช า มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก ภายในระยะเวลา
2. สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรที่ มี 5ปี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม 2. 40% ข อ ง ผู้ มี คุณสมบั ติ ต าม
เกณฑ์ กพอ. ยื่นขอตาแหน่ง
เกณฑ์ ก ารขอต าแหน่ ง ทาง
ทางวิชาการ
วิ ชา ก า ร ข อ ง ส ก อ . ยื่ น ข อ
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1.

ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2.

การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอนภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย

เดือน สิงหาคม–ธันวาคม
เดือน มกราคม– พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิท ยาลัย
พะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย
2.3.2 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อจากัดของนิสิตในข้อ /2.3
2.4.1 จั ด การปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใหม่ แนะน าการวางเป้ า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.2 จัดกิจกรรมปรับพืน้ ฐานในรายวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ และ
ฟิสิกส์ ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560 2561 2562 2563 2564
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
180
270
360
360
90
90

2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2560

1. งบบุคลากร
10,907,018
1.1 หมวดเงินเดือน
5,907,018
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
5,000,000
2. งบดาเนินการ
1,400,000
2.1 หมวดค่าตอบแทน
300,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
600,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
300,000
2.4 หมวดสาธารณูปโภค 200,000

2561
11,561,440
6,561,440
5,000,000
1,600,000
300,000
750,000
300,000
250,000

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

12,255,126 12,990,433 13,725,740
6,255,126 6,990,433 7,725,740
6,000,000 6,000,000 6,000,000
1,700,000 1,800,000 1,900,000
300,000
400,000
500,000
750,000
750,000
750,000
400,000
400,000
400,000
250,000
250,000
250,000
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หมวดรายจ่าย
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

700,000
600,000
700,000
700,000
700,000
700,000
600,000
700,000
700,000
700,000
1,940,000 2,074,000 2,040,000 2,150,000 2,256,000
1,940,000 2,074,000 2,040,000 2,150,000 2,256,000
14,947,018 15,835,440 16,699,126 17,640,433 18,581,740

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 36,0000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา

 แบบชั้นเรียน

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
3.

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 133 (1) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิช าที่ สอดคล้ องกั บ ที่ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
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หมวดวิชา

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
- หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
เกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.1 วิชาแกนทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
36 หน่วยกิต
2.2.1 กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3 หน่วยกิต
2.2.2 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง
9 หน่วยกิต
ซอฟตแวร
2.2.3 กลุมโครงสรางพื้นฐานของ
12 หน่วยกิต
ระบบ
2.2.4 กลุมฮารดแวรและ
12 หน่วยกิต
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร์
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต)
120 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

001101
001102
001103
001204
002201

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

58 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
133 (1) หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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002202
003201
003202
004101
004201

226112
226231
226232
241151
241152
241253
244101
244102
264202

สังคมพหุวัฒนธรรม
Living in Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน
วิชาแกนทางวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอนคาสั่งและปริทัศน์
Procedural Programming and Paradigms
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์
Computer Electrical Circuit Analysis
หลักการอิเล็กทรอนิกส์
Principles of Electronics
แคลคูลัส 1
Calculus I
แคลคูลัส 2
Calculus II
แคลคูลัส 3
Calculus III
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II
สถิตวิ ิศวกรรม
Engineering Statistics

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

97 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
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2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
100007
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
226381
โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1
Computer Engineering Project I
226394
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
226482
โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Engineering Project II
226483*
การฝึกงาน
Professional Training
226484*
สหกิจศึกษา
หมายเหตุ* ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
2.2.2 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
226111
หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น
Principles of Problem Solving and Basic Programming
226292
การจาลองและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Modeling and Programming
226314
การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี
Algorithm Analysis and Design
226395
ระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management System
226396
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
2.2.3 กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ

58 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
2(0-6-3)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

13 หน่วยกิต
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226213
226291
226351
226352
226453

คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
Discrete Mathematics for Computer Engineers
โครงสร้างข้อมูล
Data Structures
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
Computer and Data Communications
หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Networks
ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนั้ สูง
Advanced Computer Networks Laboratory

2.2.4 กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร์
226121
การออกแบบระบบดิจทิ ัล
Digital System Design
226342
ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
Microprocessor and Interfacing
226241
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization
226393
ระบบปฏิบัติการ
Operating System
2.3) วิชาเอกเลือก
226343 ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริง
Real-time Embedded System
226354 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง
Computer System Administration and Security
226371 การประมวลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
226416 เหมืองข้อมูล
Data mining
226417 การทดสอบซอฟต์แวร์แบบรวดเร็ว
Rapid Software Testing

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

14 หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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226444
226472

อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกต์
Internet of Everything and Applications
หัวข้อปัจจุบันด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Current Topics in Computer Engineering

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

226091

4) หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 1 หน่วยกิต
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Preparation for Computer Engineering Professional Experience (ไม่นับหน่วยกิต)
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102
004101
001101
226111
244101
241151

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
Arts of Living
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
Principles of Problem Solving and Basic Programming
ฟิสิกส์ 1
Physics I
แคลคูลัส 1
Calculus I
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103
003202
226112
226121
241152
244102

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอนคาสั่งและปริทัศน์
Procedural Programming and Paradigms
การออกแบบระบบดิจทิ ัล
Digital System Design
แคลคูลัส 2
Calculus II
ฟิสิกส์ 2
Physics II
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
20 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002201
002202
226231
226291
241253

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
การดาเนินชีวิตในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
Living in Multicultural Society
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์
Computer Electrical Circuit Analysis
โครงสร้างข้อมูล
Data Structures
แคลคูลัส 3
Calculus III
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
003201
004201
226232
226241
226213

การสื่อสารในสังคมดิจิทลั
Communication in Digital Society
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
หลักการอิเล็กทรอนิกส์
Principles of Electronics
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization
คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์

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

Discrete Mathematics for Computer Engineers
226292

การจาลองและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

Object-Oriented Modeling and Programming
รวม

18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
226342
226314
226351
226393
226395
264202

ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
Microprocessor and Interfacing
การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี
Algorithm Analysis and Design
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
Computer and Data Communications
ระบบปฏิบัติการ
Operating System
ระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management System
สถิติวศิ วกรรม
Engineering Statistics
รวม

4(3-3-8)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
146200
226352
226381
226394
226396
xxxxxx
xxxxxx

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Networks
โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Engineering Project I
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(3-0-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
100007
226453
226482
226091

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนั้ สูง
Advanced Computer Networks Laboratory
โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Engineering Project II
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
Preparation for Computer Engineering Professional
Experience
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13 (1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
226483*
226484*

การฝึกงาน
Professional Training
สหกิจศึกษา
Co-Operative Education
หมายเหตุ

รวม
*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading
and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone,
accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation
in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทัก ษะภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขีย น คาศัพท์และไวยกรณ์ใ นการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ไ ม่พึง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
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including trip planning, flight and accomudation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก ระดับ จิตอาสา สานึก สาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation
to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional,
Phayao and University of Phayao dimensions
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเ คราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ ผลิตภัณฑ์สุข ภาพในชี วิต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, sexual transmitted infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste processing and environmental
saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
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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
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
100007

กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
ระเบีย บ กฎ จริย ธรรม มรรยาททางโครงข่ ายสัง คมออนไลน์ กฏหมายทรัพย์สิ น ทาง
ปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทยและสากล
Regulations, rules, ethics, online social network etiquette, intellectual property law,law
of information and communication technology in Thailand and international
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่
มีความหมายเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills
related to students’ discipline
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241151 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริ งและ
ฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ของจานวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การ
ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด
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
241152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น ลาดับและอนุกรม การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐานปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
สองตัวแปร
Vector algebra in three dimensions, introduction to line integrals, sequences and series
of numbers,Taylor series expansions of elementary functions, numerical integration, polar coordinate
system, calculus of real-valued functions of two variables
241253

แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
สมการเชิงอนุพันธ์เบือ้ งต้นและการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบและพืน้ ผิว ในปริภูมิสามมิติ
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
Introduction to differential equations and their applications, lines, planes, and surfaces
in three- dimensional space, calculus of real- valued functions of several variables and its
applications
244101

ฟิสิกส์ I
4(3-3-8)
Physics I
หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจาก
ความเร่งในมิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนาม 1 แรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การ
เคลื่อนที่แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งแกร่ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และกฎการ
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อนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน แสง
สมบัติแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าชอุดมคติ สมการสถานะและ
กฎข้อ 4 ของเทอโมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าช และเครื่องยนต์ความร้อน
Physical measurement units, scalar and vector quantities, motion under acceleration in
1 dimension, motion under gravity field, force equilibrium and Newton’ s law of motion, circular
motion and rigid- body mechanics, momentum and collision, work energy and conservation law in
physics, properties of matter, fluid mechanics, wave and vibration, sound and hearing, light,
properties of light, lens and vision, heat and temperature, ideal gas system, state equation and 4
rules of thermodynamics, kinetic theory of gases and heat engines
244102

ฟิสิกส์ II
4(3-3-8)
Physics II
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวนา
แบบต่ า งๆ การหาสนามไฟฟ้ า จากกฎของเกาส์ ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ประจุ ไ ฟฟ้ า และสารไดอิ เ ล็ ก ทริ ก
กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งกาเนิดสนามแม่เหล็ก
เวกเตอร์สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎของปิโอซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การ
เหนี่ยวนาแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนาแหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ สงจรไฟฟ้า
กระแสสลั บ RLC ทฎษฎี สั ม พั น ธภาพ ฟิ สิ ก ส์ ยุ ค ใหม่ ฟิ สิ ก ส์ ค วอนตั ม ฟิ สิ ก ส์ อ ะตอม และฟิ สิ ก ส์
นิวเคลียร์
Electrostatistic, charges and electrical force, vector of electrical field from charges on
various conductors, electrical field from Gauss’s law, potential, capacitance and dielectric materials,
current and resistance, direct current circuits, magnet and source of magnetic field, vector of
magnetic field from charge motions, Bio-Savart’s law and Ampere’s law, magnetic inductance and
Faraday’ s law, inductance, source of alternative current RLC circuits, relativity theory, modern
physics, quantum physics, atomic physics and nuclear physics
264202

สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม การแจกแจงความน่ า จะเป็ น แบบไม่ ต่ อ เนื่ อ งและ
แบบต่อเนื่อง ค่าคาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชัน การทดสอบสมมติฐานและการอนุมานทางสถิติ การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการประยุกต์ใช้กระบวนการทางสถิติในการ
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แก้ ปั ญ หาทฤษฎี ก ารประมาณค่ า ทฤษฎี ก ารทดสอบความมี นั ย ส าคั ญ ส าหรั บ พารามิ เ ตอร์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์พิสัย การทดสอบความกลมกลืนกันและ
การทดสอบความอิสระการวิเคราะห์อนุกรมเวลา การแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมโดยใช้เทคนิคทาง
สถิตแิ ละการประยุกต์
Probability theory, random variables, discrete and continuous probability distributions,
expected values and moment function, hypothesis testing and statistical inference, regression and
correlation, analysis of variance and application of statistical methods in problem solving, estimation
theory, theory, test of significance about parameter, analysis of variance (ANOVA), analysis of mean
(ANOM) and analysis of range (ANOR), goodness of fit test and test of independence, time series
analysis, selected problems in engineering works using statistical technique and adaption
226091 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Preparation for Computer Engineering Professional Experience (ไม่นับหน่วยกิต)
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและ
จริยธรรม การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอโครงงาน การฝึกทักษะ
เฉพาะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Process of professional experience, working places, virtue and morality, communication
and communication techniques, human relations in workplace, working personality development,
report writing and presentation techniques, specialist skills training in computer engineering
226101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ ของฮารดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผลข้ อมูลแบบอิเ ล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒ นา
โปรแกรมการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรม
Computer concepts, computer components, hardware and software interaction,
electronic data processingconcepts, program design and development methodology, high- level
language programming, programming applications for solving engineering problems
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หลักการแกปญหาและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3(2-2-5)
Principles of Problem Solving and Basic Programming
หลักการวิเคราะห์ปัญหาโจทย์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจาแนกส่วนข้อมูล
เข้า ส่วนประมวลผล และส่วนข้อมูลออก การวิเคราะห์ส่วนประมวลผลแบบง่าย ตัวแปรและชนิดของ
ตัวแปร ตัวดาเนินการ และลาดับความสาคัญของตัวดาเนินการ การแสดงผล และการรับข้อมูลผัง
งาน การทางานแบบมีเงื่อนไข และผังงานแบบมีเงื่อนไข การวิเคราะห์ส่วนประมวลผลการประยุกต์
ระดับกลาง การทางานแบบวนซ้า และผังงานแบบวนซ้า การวิเคราะห์ส่วนประมวลผลการประยุกต์
ขั้นสูง รหัสเทียมการประยุกต์แก้ปัญหาจริง
Principal analysis of computer problem solving, input, output and processing
identification, analysis of simple level processing unit, variables and type of variables, operators
and precedence of operators, input and output display, flowchart, condition and conditional
flowchart, analysis of intermediate level processing unit, iteration loop and iteration loop flowchart,
analysis of high level processing unit, pseudo code, realistic problem
226112

การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอนคาสั่งและปริทัศน์
3(2-2-5)
Procedural Programming and Paradigms
หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทางานของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ปริทัศน์ของโปรแกรม หลักการวิเคราะห์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ตัวแปรและชนิดของตัว
แปร ตัวกระทาการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล คาสั่งควบคุมแบบลาดับ คาสั่งควบคุมแบบ
ทางเลือก คาสั่งควบคุมแบบทาซ้า แถวลาดับ ฟังก์ชัน ไลบรารีฟังก์ชัน ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง ตัวชี้
ตาแหน่ง การดาเนินการกับไฟล์ การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์แก้ปัญหาจริง
Principle of computer process, computer architecture, hardware and software process,
programming paradigms, principle analysis of computer programming problem, variables and type of
variables, operator and expression, input and output data, sequential control statement, selection control
statement, iteration control statement, array, function, library function, structure variable, pointer, file
operation, programming for realistic problem
226121

การออกแบบระบบดิจิทัล
4(3-3-8)
Digital System Design
ทฤษฎีเบือ้ งต้นของระบบดิจิทัล ลอจิกเกต ตารางความจริง พีชคณิตบูลีน วิธีการลดรูป
สมการบูลีน วงจรคานวณ วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนรีจสิ เตอร์ การออกแบบวงจรเชิงผสม
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วงจรเชิงลาดับ หน่วยความจา การออกแบบระบบดิจทิ ัล ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ แบบจาลองและการ
จาลองการทดสอบแบบ
Basic theory of digital system, logic gates, truth table, boolean algebra, boolean
equation reduction methods, arithmetic circuits, flip-flops, counters, shift registers, combinational
and sequential circuit design, memory, digital systems design, hardware description language,
modeling and simulation
226231

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์
4(3-3-8)
Computer Electrical Circuit Analysis
นิยาม หน่วยวัด ตัวแบบและการจาลองวงจร ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนา กฎ
ของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ กาลังไฟฟ้า การวิเคราะห์โหนดและเมช ทฤษฎีการซ้อนทับ ทฤษฎีเทวิ
นินและนอร์ตัน การส่งผ่านกาลังสูงสุด วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง วงจรอนุพันธ์อันดับสอง เฟสเซอร์ เร
โซแนนซ์ การวิเคราะห์วงจรกระแสตรง การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับ
Definition, measurement unit, circuit modeling and simulation, resistor, capacitor,
inductor, Ohm’ s laws, Kirchhoff’ s laws, electric power, node and mesh analysis, superposition
theorem, Thevenin’s and Norton’s theorem, maximum power transfer, first-order circuits, secondorder circuits, phasors, resonance, DC circuit analysis, AC circuit analysis
226232

หลักการอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-6)
Principles of Electronics
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของฉนวน สารกึ่งตัวนาและตัวนา ทฤษฎีแถบพลังงานสารกึ่ง
ตัวนาแบบบริสุทธิ์ และแบบเติมสารเจือ คุณสมบัติต่างๆ ของสารกึ่งตัวนา คุณสมบัติรอยต่อพีเอ็น
คุณลักษณะกระแสตรงของไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟทและมอสเฟท ไดโอดชนิดต่างๆ อุปกรณ์รับ
สัญญาณชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง การไบแอสทรานซิสเตอร์
และเฟท การวิเคราะห์เสถียรภาพของไบแอส การคานวณอัตราขยาย อิมพิแดนซ์ด้านเข้าและด้าน
ออกในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมต่อวงจรแบบต่างๆ วงจรออปแอมป์พื้นฐาน กระบวนการผลิต
วงจรรวม การตระหนักถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์
Properties of electric insulator, semiconductor and conductor, band theory, intrinsic
and extrinsic semiconductor, properties of P-N junction, characteristics of DC for diodes, transistor,
FET, MOSFET and sensors, application of power electronic, transistor and FET bias, analysis of bias
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stability, calculating gain rates, input and output impedance, connecting different circuit, principles
of OPAMP, integrated circuit process, e-waste awareness
226342

ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
4(3-3-8)
Microprocessor and Interfacing
โครงสร้ า งภายในและการท างานของไมโครโพรเซสเซอร์ หน่ ว ยค านวณและตรรกะ
รีจิสเตอร์ ระบบบัส หน่วยควบคุม หน่วยความจา อุปกรณ์รับเข้าและส่งออก การเขียนโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลีประเภทการเข้าถึง การจัดการการขัดจังหวะ อุปกรณ์รับสัญญาณ การเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์นาเข้าและส่งออก มาตรฐานในการรับส่งสัญญาณการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรเลอร์ และ
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์
Internal structures and functionalities of microprocessor, arithmetic and logic unit,
registers, bus system, control unit, memory, inputs and output devices, assembly programming,
addressing mode, interrupt handling, sensors, interfacing with input and output devices, standard
of data transmission, microcontroller and computer interfacing, microprocessor applications
226241

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture and Organization
ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์การประเมินสมรรถ
นะ การเชื่อมต่อและการสื่อสาร โครงสร้างและสถาปัตยกรรมระบบหน่วยความจา การจัดการติดต่อ
อุปกรณ์รับเข้าส่งออก โครงสร้างและการออกแบบหน่วยประมวลผล ชุดคาสั่ง มัลติโพรเซสเซอร์
หลักการออกแบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่มสี มรรถนะสูง
History and evolution of computer, computer organization, performance evaluation,
interfacing and communication, memory system architecture and organization, input and output
devices management, processor designand organization, instruction sets, multiprocessor, principle
of computer hardware design, high performance computer architectures
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โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structures
ชนิด ข้อมูล นามธรรมและการแทนค่ า ชนิด ข้ อมู ลพื้ น ฐาน โครงสร้างข้ อมู ล ขั้น พื้ น ฐาน
อาร์เรย์ รายการแบบเชื่อมโยง สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ อัลกอริทึมพื้นฐาน กระบวนการแบบเรียกซ้า
การค้นหาข้อมูล การเรียงลาดับและการท่องเข้าไปในรูปแบบต่าง ๆ ตารางแฮช การประเมินและการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีต่าง ๆ
Data abstraction and representation, basic data structures, array, linked-listed, stack,
queues, trees, graph, fundamental algorithms, recursive procedures, search, sorting, traverse, hash
table, evaluation and analysis of algorithm efficiency and complexity
226292

การจาลองและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Modeling and Programming
แนวคิดกระบวนทัศน์เชิงวัตถุ รายละเอียดแบบจาลองวัตถุ แนวคิดการจาลองด้วยยูเอ็ม
แอล การออกแบบเชิงโครงสร้างและเชิงพฤติกรรม การย้ายรูปการวิเคราะห์และการออกแบบสาหรับ
การสร้างซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุ คุณลักษณะ วิธีการ การห่อหุ้ม
และการซ่อนข้อมูล การรับทอด การพ้องรูป ส่วนต่อประสาน เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ระดับสูงสาหรับการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สมัยใหม่ กิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
วิศวกรรม
Concept of object-oriented paradigm, detailed object models, modeling concepts with
UML, structural and behavioral designs, analysis and design migration for software
implementation, object- oriented programming methodology, class, object, attribute, method,
encapsulation and information hiding, inheritance, polymorphism, interface, high- level objectoriented programming techniques for developing modern software systems, practical activity for
engineering skill enhancement
226302

การเขียนโปรแกรมด้วยแมตแล็บ
3(2-2-5)
Computer Programming with MATLAB
การใช้งานแมตแล็บเบือ้ งต้น ตัวแปรและการกาหนดค่า ตัวกระทาการและนิพจน์ การใช้
งานฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ เอ็มไฟล์ คาสั่งควบคุมแบบมีเงื่อนไข คาสั่งควบคุมแบบทาซ้า การ
พล็อตกราฟ ส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ การประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรม
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Introduction to MATLAB, variables and assignment statement, operators and
expression, using mathematical functions, M- file, condition control statements, repetition control
statements, graph plots, graphic user interface, engineering application
226213

คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Discrete Mathematics for Computer Engineers
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน พืน้ ฐานของตรรกศาสตร์ ทฤษฎีการพิสูจน์ คณิตศาสตร์เชิง
การจัด การนับ โครงสร้างกราฟ โครงสร้างต้นไม้ สัญลักษณ์และเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การ
เรียกซ้า ภาษาเรกกูลาร์นิพจน์ ภาษาคอนเทกซ์ฟรี ไฟไนท์ออโตมาตา ความน่าจะเป็น ตัวแบบเวลาไม่
ต่อเนื่อง ตัวแบบเวลาต่อเนื่อง
Sets, relations, functions, basic logic, proof techniques, basics of counting, graphs,
trees, Introduction to mathematical notations and techniques, recursion, regular languages,
context-free languages, finite automata, probability, discrete model, continuous model
226314

การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Algorithm Analysis and Design
ปั ญ หาและขั้ น ตอนวิ ธี อั ต ราการเติ บ โตของ สั ญ กรณ์ เ ชิ ง เส้ น ก ากั บ การวิ เ คราะห์
ประสิท ธิ ภาพของขั้นตอนวิธี ต้นไม้จาลองการเวีย นเกิด การวิเ คราะห์ถั วเฉลี่ย โครงสร้างข้อมูล
รายการ ตารางแฮช ฮีป ต้นไม้สเปลย์ เซตไม่มีส่วนร่วม การแบ่งแยกและเอาชนะ กาหนดการพลวัตร
ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ วิธีการย้อนรอย การขยายและจากัดเขต ขั้นตอนวิธีเชิงสุม่ เอ็นพีบริบูรณ์
Problem and algorithms, the growth rate of function, asymptotic notations, analysis of
algorithm efficiency, recursion tree, amortized analysis, data structure, list, hash table, heap, splay
tree, disjoint sets, divide and conquer, dynamic programming, greedy algorithm, backtracking,
branch and bound, randomized algorithm, NP-complete
226343

ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริง
3(2-2-5)
Real-time Embedded System
ประวัติและภาพรวม ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฝังตัว การเขียนโปรแกรมระบบสมองกล
ฝังตัวการประมวลผลที่ใช้พลังงานต่า ความน่าเชื่อถือในการออกแบบระบบ หลักการการออกแบบ
เครื่องมือในการพัฒนา มัลติโพรเซสเซอร์แบบฝังตัว ระบบเครือข่ายสมองกลฝังตัว การเชื่อมต่อ
ระบบและสัญญาณผสม
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History and overview, Embedded Microcontrollers, Embedded Programs, Real-time
Operating systems, Low-power Computing, Reliable System Design, Design Methodologies, Tool
Support, Embedded Multiprocessors, Networked Embedded System, Interfacing and Mixed-signal
System
226351

คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
Computer and Data Communication
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานระบบเปิด การส่งข้อมูล การควบคุมการเชื่อมโยง
ข้อมูล เทคโนโลยีของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริเวณกว้าง สถาปัตยกรรมการสื่อสารและ
โพรโทคอล การสื่อสารข้อมูลทางกายภาพ
Data communication networks, open system standard, data transmission, data link
controls, local area network and wide area network technologies, communication architecture and
protocols, physical data communications
226352

หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
Principles of Computer Networks
หลักการเครือข่ายเบื้องต้น โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายการ
จัดเส้นทาง การขนส่ง การประยุกต์เครือข่าย การออกแบบ ประสิทธิภาพ คุณภาพของการให้บริการ
ความมั่นคง การประยุกต์ข่ายบริเวณเฉพาะที่ การประยุกต์ข่ายงานบริเวณกว้างเบื้องต้น
Basic network principle, internet protocol, internetworking, routing, transport, network
applications, design, performance, quality of service, security, local area network implementations,
basic wide area network implementations
226354

การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง
3(2-2-5)
Computer System Administration and Security
พื้นฐานการบริหารจัดการระบบ การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ
เครื่องบริการ บริการของเครื่องบริการและการจัดการ เครื่องจักรเสมือน ความมั่นคงระบบ ความ
มั่นคงเครื่องบริการ ความมั่นคงการสื่อสารและเครือข่าย ความมั่นคงอินเทอร์เน็ ต การสารอง การ
กู้คืน การดูแล การบริหารจัดการเครือข่าย เครื่องมือการบริการจัดการ
System administration basic, computer system design, server operating system,
server service and management, virtual machine, system security, server security,
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communication and network security, Internet security, backup, recovery, maintenance, network
administration, administration tools
226371

การประมวลสัญญาณดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Signal Processing
หลักการเบื้องต้นของการประมวลผลสัญ ญาณ ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ การแปลง
สัญญาณแอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล และการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนาล็อก สัญญาณใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ สัญญาณเวลาแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแปลงซี การ
วิเคราะห์การแปลงของระบบเชิงเส้นแบบไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การออกแบบตัวกรองสัญ ญาณ
ดิจทิ ัลการแปลงฟูเรียร์ไม่ตอ่ เนื่อง การแปลงฟูเรียร์แบบรวดเร็ว
Signal concepts, samplingtheorem, analog- to- digital and digital- to- analog
conversion, signal in time domain and frequency domain, discrete time and continuous time
signals, z- transform, transform analysis of linear time- invariant systems, digital filter design,
discrete Fourier transform, fast Fourier transform
226381

โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1(0-3-2)
Computer Engineering Project I
การเตรียมโครงร่างโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมข้อมูลและทบทวน
วรรณกรรมการคัดลอกผลงานวิชาการ วัตถุประสงค์และขอบเขต ตารางเวลา การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ การนาเสนอหัวข้อและเอกสาร
Computer engineering project proposal preparation, data collection and literature
review, plagiarism, objective and scope, scheduling, system analysis and design, document and
proposal presentation
226393

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ การจัดลาดับงาน การประสานเวลาและการสื่อสาร
การจัดการหน่วยความจา หน่วยความจาเสมือน การจัดการอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบแฟ้มข้อมูล การ
รักษาความปลอดภัย ระบบปฏิบัติการในระบบสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง
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Operating system evolution, peocess scheduling, synchrinisation and communication,
memory management, virtual memory, i/o management, file system, security, embedded realtime operating system
226394

ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิสถานะและการค้นหา ขั้นตอนวิธีการ
ค้นหาการแทนความรู้โดยใช้ตรรกะเพรดิเคต วิศวกรรมความรู้ โปรล็อกเบื้องต้น การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติเบื้องต้น การเรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม
หุน่ ยนต์
Principle and history of artificial intelligence, state space and search, search
algorithm, knowledge representation by using predicate logic, knowledge engineering,
introduction to prolog, introduction to natural language processing, machine learning, artificial
neural network, genetic algorithm, robot
226395

ระบบจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System
Database systems concepts, data modeling, relational database design, relational
databases, database query languages, physical database design, transaction processing,
distributed databases, database system application development
แนวคิ ด ระบบฐานข้ อ มู ล แบบจ าลองข้ อ มู ล การออกแบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์
ฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ ภาษาสอบถามฐานข้ อ มู ล การออกแบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง กายภาพ การ
ประมวลผลรายการ ฐานข้อมูลแบบกระจาย การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
226396

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
หลักการและความรู้ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ แบบจาลอง
กระบวนการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ ข้อกาหนดซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมระบบ
และการออกแบบ การออกแบบเชิงวัตถุ การสร้างซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์และการ
ประกันคุณภาพ การทวนสอบและการตรวจสอบ โมเดลเช็คกิง้ และการจาลองเชิงรูปนัย การติดตั้ง
ซอฟต์แวร์และการบารุงรักษาหลังการส่งมอบ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การประเมินและ
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จัดการความเสี่ยง เครื่องมือเชิงปฏิบัติก ารเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ท างวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
เทคโนโลยีใหม่ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
Principles and knowledge of software engineering, software processes, software
process models, requirements analysis, software specification, system architecture and design,
object- oriented design, software construction, software testing and quality assurance,
verification and validation, model checking and formal modeling, software deployment and
post-delivery maintenance, software project management, risk assessment and management,
practical tools for enhancing knowledge base of software engineering, emerging technologies
of software engineering in the future
226416

เหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data mining
คุณลักษณะของข้อมูล เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีการจาแนก ขั้นตอน
วิธีการจัดกลุ่ม ขั้นตอนวิธีเหมืองกฎ การวัดประสิทธิภาพของเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้เหมือง
ข้อมูล
Characteristic of data, data mining techniques, classification algorithms, clustering
algorithms, rule mining algorithms, measuring effectiveness of data mining, data mining
applications
226417

การทดสอบซอฟต์แวร์แบบรวดเร็ว
3(2-2-5)
Rapid Software Testing
ระเบียบวิธีการทดสอบซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยบริบท การ
ทดสอบแบบรวดเร็ว การสังเกตการณ์และการอนุมาน วิทยาการศึกษาสานึกการทดสอบ การ
ครอบคลุมการทดสอบ การทดสอบเชิงการตรวจสอบ ขั้นตอนและกลยุทธ์การทดสอบ การเตรียม
เอกสารและการรายงานการทดสอบแบบรวดเร็ว
Classical software testing methodology, context-driven approach, rapid testing,
observation and inference, test heuristics, test coverage, exploratory testing, test procedure and
strategy, rapid test documentation and reporting
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226444

อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกต์
3(2-2-5)
Internet of Everything and Applications
ประวัติและภาพรวม หลักการพืน้ ฐานเครือข่ายไอโอที หลักการพืน้ ฐานการได้มาของ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล แพลตฟอร์มไอโอที การเขียนโปรแกรมไอโอที เครือข่ายการต่อ
ประสานรถยนต์ยุคไอโอที ระบบพลังงานยุคไอโอที ระบบสุขภาพยุคไอโอที ระบบอุตสาหกรรมยุคไอ
โอที ระบบคมนาคมชาญฉลาด บ้านอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้งาน
History and overview, principle of IoE network, principle of data acquisition and
analysis, IoE platform, IoE programs, connected cars IoE, smart grids IoE, health-care IoE,
industrial IoE, intelligent transportation system, smart home, smart city, smart farm, applications
226453

ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
1(0-3-2)
Advanced Computer Networks Laboratory
การประยุกต์ข่ายงานบริเวณกว้างและข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ขั้นสูง โพรโทคอลจัด
เส้นทาง การประยุ ก ต์เ ทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล การก าหนดค่าความมั่นคง การบริหารจัดการ
เครือข่าย
Advanced implementations of wide area and local area networks, routing protocol,
data link technologies implementation, security configuration, network management
226472

หัวข้อปัจจุบันด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5))
Current Topics in Computer Engineering
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทฤษฏีพ้นื ฐานที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม
Selecting interesting or current topic or case study related to computer
engineering, related fundamental theories, studying, collecting data, analyzing and synthesizing,
presenting, discussing and answering question
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226482

โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
2(0-6-3)
Computer Engineering Project II
การพัฒนาโครงงาน การทบสอบโครงงานการทบทวนและการทวนสอบโครงงาน ผล
การทดลองและสรุปโครงงาน การนาเสนอโครงงานและเอกสาร
Project development, project testing, project validation and verification, experimental
result and project conclusion, document and project presentation
226483

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in computer
engineering in private or government sectors
226484

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in computer
engineering as an apprentice in private or government sectors
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
เลขสามลาดับแรก
หมายถึง
สาขาวิชาc
เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
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
รายวิชาในระดับชั้นปีที่4
เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
หมวดหมู่วชิ า
3.1 เลข 0
หมายถึง
ด้านพืน้ ฐานวิชาชีพของหลักสูตรอื่น
3.2 เลข 1
หมายถึง
ด้านซอฟต์แวร์
3.3 เลข 2
หมายถึง
ด้านดิจิทัลตรรกะ
3.4 เลข 3
หมายถึง
ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3.5 เลข 4
หมายถึง
ด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
3.6 เลข 5
หมายถึง
ด้านเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
3.7 เลข 6
หมายถึง
ด้านปัญญาประดิษฐ์
3.8 เลข 7
หมายถึง
ด้านการประมวลผลสัญญาณ
3.9 เลข 8
หมายถึง
ด้านประสบการณ์วชิ าชีพ
3.10 เลข 9
หมายถึง
ด้านพืน้ ฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา โดยเรียงลาดับแยกเฉพาะของแต่ละหมวดหมู่
ย่อยของแต่ระดับชั้นปี โดยเลขอนุกรมเริ่มต้นที่เลข 1 ถึง 9

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลา
ดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

1

นางสาวจิราพร ไชยวงศ์สาย*

15299000xxxxx

2

นางสาวโรจนี ขุมมงคล*

36104003xxxxx

3

นายคมกริช มาเที่ยง*

36506004xxxxx

4

นายนราศักดิ์ บุญเทพ*

35606000xxxxx

5

นายพรเทพ โรจนวสุ

35203005xxxxx

6

นายภูวศิ สรณ์ ภูมิสรณคมณ์*

33011003xxxxx

ตาแหน่
คุณ
ง
วุฒิ
วิชาการ
อาจารย์ ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
อาจารย์ D.Eng
วศ.ม.
วศ.บ.
อาจารย์ วศ.ม.
วศ.บ.
อาจารย์ วศ.ม.
วศ.บ.
อาจารย์ วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
อาจารย์ วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Intelligent Information System Engineering

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Fukuoka Institute of Technology, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2557
2552
2549
2560
2551
2548
2552
2548
2552
2549
2553
2547
2542
2557
2548
2540
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ลา
ดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

7

นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์

35601002xxxxx

8

นายสาคร เมฆรักษาวนิช

35299004xxxxx

9

นายอภิวัฒน์ วิทยารัฐ

35201009xxxxx

ตาแหน่
คุณ
ง
วุฒิ
วิชาการ
อาจารย์ วศ.ม.
วท.บ.
อาจารย์ วศ.ด.
วท.ม.
วศ.บ.
อาจารย์ วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ฟิสิกส์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2554
2549
2555
2547
2542
2552
2541
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

4.

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายเอื้อน ปิ่นเงิน

รองศาสตราจารย์

2

นายจักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D
M.Sc.
วท.ม.
กศ.ม.
กศ.บ.
Ph.D.
วศ.บ.

สาขาวิชา
Computer Science
Computer Science
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
Computer Science
Computer Engineering

ปี
2529
2525
2522
2518
2516
2550
2542

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์
ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึกให้
นิสิตรู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการทางานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในทุกๆด้าน ก่อนออกไปทางานจริง โดยหลักสูตรได้จัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก
ฝึกงานและสหกิจศึกษา
1. การฝึกงาน จะประกอบไปด้วย
226483 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
2. สหกิจศึกษา จะประกอบไปด้วย
226484 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้
2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางระบบคอมพิวเตอร์ได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานประกอบการได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
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6. มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5.

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นาระบบ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีจานวนผูร้ ่วมโครงงาน 1-3 คน และมีรายงานที่ตอ้ งนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลา
ที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไข
ปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทา
โครงงานได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 ผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏีในการ
ทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
1.
2.

โครงงาน 1 จานวน 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลายชั้นปีที่ 3
โครงงาน 2 จานวน 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาต้นชั้นปีที่ 4

5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเวบไซด์ และปรับปรุงให้ ทันสมัยเสมอให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่าง
ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศกึ ษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงงาน สมุดบันทึกการให้คาปรึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทางาน
ได้ในเบือ้ งต้น และการจัดสอบการนาเสนอ ที่มอี าจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล

1.

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต

ด้านบุคลิกภาพ
1. มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี กล้ า แสดงออก สามารถ 1. ให้นิสิตแต่งกายให้ถู กต้องตามข้อบังคับ ของ
ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
มหาวิทยาลัย และจัดให้มีรายวิชาที่นิสิตต้อง
2. มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาไทยและ
ทางานร่วมกันเป็นทีมและนาเสนอผลงานหน้า
ภาษาต่ า งประเทศในการสื่ อ สาร ตามทั น
ชั้นเรียน
เทคโนโลยีและใช้อย่างเหมาะสม
2. ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต้ อ ง ส อ ด แ ท ร ก
ภาษาต่างประเทศในเนื้อหา และจัดให้มีการ
สื่อสารความคิดผ่านทางการพูดและการท า
รายงาน เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษา อีกทั้งยังต้อง
นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกที่ดี
1. ส่งเสริม และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีความเสียสละ
และจรรยาบรรณในวิ ช าชี พ ทั้ ง ในห้ อ งเรี ย น
อ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นผลเมืองที่ดขี อง
(การเรี ย นการสอน) และนอกห้ อ งเรี ย น
ประเทศชาติ
(อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และการจั ด โครงการ)
2. มีความคิดบวก สามารถปรับตัว และใช้ชีวติ ใน
รวมถึงการปลูกฝังจิตสานึกที่ดใี นกับนิสติ
สังคมได้อย่างปกติ สามารถทางานร่วมกับ
2. ส่งเสริม และสอดแทรกหลัก การใช้ชีวิต ทั้ง
ผูอ้ ื่น และมีทักษะในการจัดการชีวติ
ภายใน (การเรียนการสอน) และภายนอกชั้น
เรียน (อาจารย์ที่ปรึกษา และการจัดโครงการ)
สาหรับการเรียนในรายวิชา ควรมอบหมาย
งานให้ นิ สิ ต ท าเป็ น กลุ่ ม ด้ ว ย อี ก ทั้ ง ต้ อ งมี
ร า ย วิ ช า ที่ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ นิ สิ ต ไ ด้ ไ ป ห า
ประสบการณ์ จ ากหน่ ว ยงานภายนอก เช่ น
วิชาการฝึกงาน
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต

ด้านภาวะผู้นา
1. คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ 1. ทุ ก รายวิ ช าต้ อ งมี โ จทย์ ปั ญ หา แบบฝึ ก หั ด
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
หรือโครงงาน ให้นิสิตได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึก
2. มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ รู้ จั ก แสวงหา
แก้ปัญหา แทนการท่องจาโดยผ่านการดู แล
ความรู้ และพัฒนาความรู้ความสามารถของ
จากอาจารย์ ผู้ ส อน และผู้ เ ชี่ ย วชาญในด้ า น
ตนเองให้ทันยุคทันสมัย
นั้นๆ
3. มีค วามสามารถในการสื่ อสาร และนาเสนอ 2. ต้ อ งมี ก ารมอบหมายงานให้ นิ สิ ต ได้ สื บ ค้ น
ความคิด ของตนเองให้กั บผู้อื่นได้เ ข้าใจ ตาม
ข้อมูล รวบรวมความรู้ที่ นอกเหนื อจากการ
รูปแบบที่เหมาะสม
เรี ย นในชั้ น เรี ย น และเผยแพร่ ค วามรู้ ที่ ไ ด้
ระหว่ า งนิ สิ ต ด้ ว ยกั น หรื อ ให้ กั บ ผู้ ส นใจ
ภายนอก ตลอดจนการให้โจทย์ปัญหาเพื่อให้
นิสิตได้ใช้ความคิดอย่างอิสระในการออกแบบ
และแก้ ไ ขปั ญ หา โดยผ่ า นการควบคุ ม และ
แนะนาของอาจารย์ผู้สอน
3. มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และนาเสนอผลงานของนิสิต เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้

2.

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไ ขข้อ
ขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
49

50
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ตอ่ บุคคล องค์กรและสังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง วิ นั ย ความสุ จ ริ ต และจิ ต ส านึ ก ที่ ดี ควรมี ก ารก าหนด
ข้อตกลงในชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตเข้าชั้นเรียนได้ตรงเวลา มีสมาธิในการเรียน ไม่พูดคุย ไม่ลอกการบ้าน
และข้อสอบ ซึ่งรวมไปถึงแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยในบางรายวิชาควรให้มีการ
ทางานเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการฝึกฝนความรับผิดชอบ และการทางานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้อาจารย์
ผู้สอนทุกท่าน ยังควรสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน โดยเมื่อนิสิต
ได้กระทาความดี เสียสละ และทาประโยชน์แก่ส่วนรวม ควรมีการยกย่องเพื่อเป็นกาลังใจในการท า
ความดีต่อไป อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสติ คนอื่นๆ ในการทาความดีอีกด้วย
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3. ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาสาขาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การนาไปประยุกต์
5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง/
8. สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ใ นศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
การทดสอบในเชิงความรู้สามารถกระทาได้จากการทดสอบในชั้นเรียน และยังรวมไป
ถึงการทาโครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เน้นรูปแบบการสอนที่ให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการ
ต่อยอด และสามารถเข้าใจเมื่อนามาเชื่อมโยงกับศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการเรียนการสอนวิชา
เฉพาะทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะเน้นความเข้าใจในภาคทฤษฎี เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้จริงในภาคปฏิบัติ และควรจัดให้มีการจัดสัมมนา โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกเข้าร่วม
การสัมมนา เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตกล้าคิดและแสดงความคิดเห็น
ต่อผู้อื่น นอกจากนี้ควรส่งเสริมการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นสิ ิตเป็นผู้ที่สามารถแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ ได้ดว้ ยตนเองภายหลังจบการศึกษา
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆ คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา
4. ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
5. ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
6. ประเมินจากรายวิชาการฝึกงานสหกิจศึกษา/

2.3 ทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
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4. สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทางคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5. ใช้ ป ระสบการณ์ ท างภาคปฏิ บั ติ ม าหาแนวทางใหม่ ใ นการแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ให้นิสิตแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสมมุติสถานการณ์ กรณีศึกษา และโจทย์
ปัญหา
2. การอภิปรายกลุ่ม และการตอบคาถาม
3. การฝึกปฏิบัติ และการทัศนะศึกษา
4. การทาโครงงาน
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา สามารถทาได้ 2 วิธีคือ
1. ประเมินจากการทาข้อสอบ
ข้ อ สอบควรเป็ น ข้ อ สอบเขี ย นบรรยาย เพื่ อ พิ จ ารณาวิ ธี คิ ด ของนิ สิ ต โดยควรออก
ข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปั ญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
และบูรณาการความรู้ที่เรียนมา
2. ประเมินจากวิธีการทางาน และผลงาน
ประเมินตามสภาพจริงจากวิธีการทางาน และผลงานของนิสิต เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชัน้ เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ และการตอบคาถามของนิสิต
เป็นต้น

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้รว่ มทีมทางาน
3. สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
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5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั้ ง ของตนเองและทางวิ ช าชี พ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ใช้ในการพัฒ นาการเรีย นรู้ด้ านทัก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ในการเรียนการสอนต้องสอดแทรกความรู้ในด้านการจัดการชีวิต มีการกาหนด
กิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น การค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุค คลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ และต้องมีรายวิชาที่ให้นิสิตออกไปหาประสบการณ์จ าก
หน่วยงานภายนอก เช่น วิชาการฝึกงาน เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรีย นรู้ทักษะความสั มพั นธ์ระหว่างบุคคล และการจัดการชีวิต เช่น การเข้าค่ายอาสา
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และการเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรม เป็นต้น
2.4.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ขณะเรียนในชั้นเรียน และการ
ทากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเรียกเข้ามาพูดคุย สอบถามจากบุคคลที่รู้จัก และการประเมินผลจากที่
ฝึกงาน

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
1. มี ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิตปิ ระยุกต์ตอ่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการ
สื่ อ สารนี้ อ าจท าได้ ใ นระหว่ า งการสอน โดยอาจให้ นิ สิ ต แก้ ปั ญ หา วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี
แก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในชั้นเรียน
อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต ไปดูงานในสถานที่จริง เชิญวิทยากรที่มี
ความรูค้ วามเชี่ยวชาญในด้านนี้ มาให้การอบรมและแนะนา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง และน าเสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู้ เ ทคนิ ค การประยุ ก ต์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากทักษะการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินจากทักษะในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่างๆ ของนิสิตที่มกี ารนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. ประเมินจากแบบสอบถามที่ได้จากวิทยากรที่มาให้คาแนะนา สถานที่ที่นิสิตไปดู
งาน

2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1. มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ให้นิสิตมีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยการนาหลักการทางศิลปะมาประยุกต์ มี
การสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในการเรียนการสอน มีรูปแบบการสอนเพื่อให้มีบรรยากาศการ
เรียนที่ผ่อนคลาย ให้นสิ ิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมาย และการนาเสนอผลงาน โดยใช้แบบประเมินที่มี
หัวข้อด้านสุนทรียศิลป์
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2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1. มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการส่ ง เสริ ม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ใ ช้ใ นการพัฒนาการเรีย นรู้ด้ านทัก ษะในการพัฒนาการส่ง เสริ ม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพนีอ้ าจทาได้ในระหว่างการสอน โดยเฉพาะในรายวิชาที่มปี ฏิบัติการซึ่งอาจ
ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยอาจารย์ควรมีเวลาพักให้นิ สิตเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ
รวมถึงแนะนาวิธีผ่อนคลายความเมื่อยล้า เช่น การพักผ่อนสายตา การบริหารมือ หรืออาจเรียกนิสิตให้
ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาหน้าชั้น อาจให้นิสิตแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา และให้นาเสนอต่อนิสิตในชั้นเรียน
หรืออาจใช้วิธีการสอนแบบเกมในบางเนื้อหา
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ประเมินจากการนาเสนอผลงาน มีแบบประเมินที่มีหัวข้อด้านบุคลิกภาพ และมีการใช้
แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองให้มีภาวะสุขภาพที่ดยี ิ่งขึ้น
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

●

○

●

●

(6)

2.ความรู้

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

●

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

○

(3)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

○

○

○

●

●

(4)

6.
สุนทรี
ยภาพ

(1)

7.
ทักษะ
การ
ส่งเสริ
ม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ
(1)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลก
กว้าง
001204 ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม

●

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

●

●

●

●

●

○

●

○

○

●

○

●

●

●

○ ○

●

●

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

(2)
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

003201 การสื่อสารในสังคม
ดิจิทัล
003202 การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนิน
ชีวติ
004201 บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม

(2)

(3)

●
●
●

(4)

(5)

(6)

2.ความรู้

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

●

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

●

○

○

●

○

●

●

○

●

●

(2)

(3)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

6.
สุนทรี
ยภาพ

(4)

(1)

●

○

○

○

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

●

○

○
●

7.
ทักษะ
การ
ส่งเสริ
ม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ
(1)

(2)

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
226112 การเขียนโปรแกรมเชิง
ขั้นตอนคาสั่งและปริทัศน์
226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ทางคอมพิวเตอร์
226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์

●

○

○

●
●

○

●

●

●

●

●
○

●

○

○

●
●

○

○

○

●

○

●

○

○

●
○

●

○

●
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.ความรู้

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

241151 แคลคูลัส 1

○

○

●

●

●

●

○

○

○

○

241152 แคลคูลัส 2

○

○

●

●

●

●

○

○

○

○

241253 แคลคูลัส 3

○

○

●

●

●

●

○

○

○

○

244101 ฟิสิกส์ 1

○

○

●

○

○

●

●

●

●

●

○

○

244102 ฟิสิกส์ 2

○

○

●

○

○

●

●

●

●

●

○

○

264202 สถิตวิ ิศวกรรม

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

●

(3)

6.
สุนทรี
ยภาพ

7.
ทักษะ
การ
ส่งเสริ
ม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

(4)

(1)

(1)

(2)

○

●

●

●

○

หมวดวิชาเอกบังคับ
100007 กฎหมายและจริยธรรม
ทางคอมพิวเตอร์
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
226111 หลักการแก้ไขปัญหาและ
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

●

● ○

○

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

● ○

●

○

○
●

●

●

●

○

●
●

●

●

●

●

○

●

●

○
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

226121 การออกแบบระบบ
ดิจิทัล
226213 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
สาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
226342 ไมโครโพรเซสเซอร์
และการเชื่อมต่อ
226241 โครงสร้างและ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
226314 การวิเคราะห์และ
การออกแบบขั้นตอนวิธี
226351 คอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารข้อมูล
226352 หลักการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

(2)

(3)

●

●

○

○

●

●

(1)

(2)

○

●

● ○

○

○

●

○

●

●

○

●

● ○

●

●

●

●

○ ●

●

●

○

●

○ ●

●

●

○

●

●

●

●

●

● ●

●

(4)

○

(5)

(6)

2.ความรู้

(7)

●

○

○

●

○

(3)

(4)

○

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

●

●

●

○

●

●

●

●

○

○

●

○

○

○

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

○
●

○

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

●

(5)

(1)

(2)

(3)

●
○

(4)

(5)

(6)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

○
●

(1)

●
○

○

(2)

(4)

○
○

○

(3)

○

●

●

○

○

●

○

●

○

○

●

(1)

(1)

(2)

●

●

○

●

○

●
○

●

●

○

6.
สุนทรี
ยภาพ

7.
ทักษะ
การ
ส่งเสริ
ม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

○

●

●
●

●

●

○
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

(2)

(3)

(4)

○

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

226483 การฝึกงาน

●

226484 สหกิจศึกษา

●

226381 โครงงานด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์1
226453 ปฎิบัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง
226482 โครงงานด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

226291 โครงสร้างข้อมูล

●

●

226393 ระบบปฏิบัตกิ าร

●

○

226292 การจาลองและการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

●

●

226394 ปัญญาประดิษฐ์

●

○

(5)

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

○

○

●

● ●

○

○

○

○

●

●

●

● ●

○

○

○

○

○

● ●

○

○

○

●

○

○

●

● ●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○
○

●
●

○

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

●
○

●

●

● ●

●

○

●

● ●

○

○

●

○

○

○

●

○

○ ●

○

●

○

●

○

●

○

●

●

●

○

●

○

○

●
●

●

● ○

●

●
●

○

●
○

○

○

(4)

(5)

6.
สุนทรี
ยภาพ

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

●

●

●

●

●

○

●

●

○

●

●

○

●

○

●
●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●

○
○
●

○

●

●

(2)

●

○

●

(1)

●

○

●

●

(3)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

7.
ทักษะ
การ
ส่งเสริ
ม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

○

●

●

○

○

○

○

●
○

●

●

●
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

226395 ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล

(2)

●

●

226396 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ●
226091 การเตรียมพร้อมฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
●
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

●

(3)

(4)

(5)

●

●

(6)

2.ความรู้

(7)

(1)

(2)

○

●

● ●

○

(3)

(4)

(5)

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

●

●

●

● ●

●

●

○

●

●

○

●

(5)

(1)

(2)

(3)

●

(4)

○

(5)

(6)

(1)

●

●

○
●

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2)

○
○

(3)

6.
สุนทรี
ยภาพ

(4)

(1)

●

○

○

○

●

●

7.
ทักษะ
การ
ส่งเสริ
ม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ
(1)

(2)

○
○

○
●

หมวดวิชาเอกเลือก
226343 ระบบสมองกลฝังตัว
●
เวลาจริง
226354 การบริหารระบบ
คอมพิวเตอร์และความมั่นคง ●
226371 การประมวล
สัญญาณดิจิทัล

●

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

●

●

○ ○

●

● ●

●

● ○

●
○

○

○

○

○
○

○

●

○

○ ●
○

○ ●

○
○

○
○

○

○

○

●
○

●
●
○

●
●

●
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

226416 เหมืองข้อมูล
226417 การทดสอบ
ซอฟต์แวร์แบบรวดเร็ว
226444 อินเทอร์เน็ตของ
ทุกสรรพสิ่งและการประยุกต์
226472 หัวข้อปัจจุบันด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(2)

(3)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

○

(4)

(5)

○

○

(6)

2.ความรู้

(7)

○
○

(2)

(3)

●
○

○

(1)

●

●

● ●

●

○ ○

●

●

(4)

(5)

●

●

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

●

●
●

●

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

●

●

○

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

●

●

●

○

○

●

●

(3)

●

●

○
○

○

(2)

(4)

6.
สุนทรี
ยภาพ

(1)

7.
ทักษะ
การ
ส่งเสริ
ม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ
(1)

●
●

●

●

●

(2)

●
●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

หมวดวิชาบริการ
226101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
226302 การเขียนโปรแกรม
ด้วยแมตแล็บ

●
○

●

○
●

●
●

●

○
● ●

●

○
○
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1.

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน

การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา

ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ก ารเรีย นรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่ งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และ
นาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
1. ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2. จัดตัง้ คณะกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชา
3. จัดให้มกี ารประเมินข้อสอบของรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
4. จัด ให้นิสิตประเมินประสิท ธิภาพในการสอนในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทา
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา
ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
2. การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สัม ภาษณ์ หรื อ การส่ ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 5 เป็นต้น
3. การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
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4. การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่ อมี
โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ ในสถานศึกษานั้น ๆ
5. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ ด้วย
6. ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จานวนโปรแกรมสาเร็จ รูป ที่
พั ฒนาเองและวางขาย, (ข) จานวนสิท ธิบัตร, (ค) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ , (ง) จานวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ , (จ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์
ต่อสังคม
3.

เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ
อักษร I หรืออักษร P
2. หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี 4 ปี ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ไ ม่ ก่ อ น 6 ภาคการศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.

การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่

1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็น
อันดับแรก

2.

การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา ที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และจัด
กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
2. มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
4. จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
5. จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
6. จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.

การกากับมาตรฐาน

มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการรับ ผิ ดชอบหลัก สูต ร โดยมีหน้าที่เ สนอหลัก สูตรใหม่ หลัก สูต ร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ตรระดั บ อุด มศึกษา พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา
2.

บัณฑิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามสาหรับหน่วยงาน หรือองค์กร
ที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
ส่ว นหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกั บความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง
แท้จริง
3.

นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต

3.1.1 คณะพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ กั บ นิ สิ ต ทุ ก คนพร้ อ ม
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการ
จัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิ ิต
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.

คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่

อาจารย์ป ระจาต้องมีคุณวุฒิเ ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก ารเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลัก สูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
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4.1.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
4.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นิสติ และมีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลัก สูต ร และผู้สอน จะต้องประชุ มร่ วมกั นในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มีนโยบายในการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาร่วมสอนใน
บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
5.

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
โดยคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ
สอน และสิ่งสนับ สนุนการเรีย นการสอน ทั้งนี้เ พื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับ ทราบข้อ มูล และน าไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ซึ่งจะ
รายงานข้อมูลการดาเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตรา
การสาเร็จการศึกษา จานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลัก สูตรในแต่ละป
ปัจจัย /สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ จานวนนิสิ ตตามแผนการศึก ษา การเปลี่ย นแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร
การประเมินหลั ก สู ตรจากผู้ส าเร็จการศึก ษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ
ดาเนินการใหม่สาหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประเมินผูเ้ รียน กรณีที่นสิ ิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่
จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่
ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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6.

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ดังต่อไปนี้
1. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ร่ ว มกั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ห้ อ งละ 100 เครื่ อ ง 2
ห้องเรียน ณ อาคารเรียนรวมใหม่หลังที่ 3
2. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ร่ ว มกั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ห้ อ งละ 80 เครื่ อ ง 6
ห้องเรียน ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่อง
และอุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
4. ห้องปฏิบัติการดิจทิ ัลและไมโครโพรเซสเซอร์ประกอบด้วย
4.1 คอมพิวเตอร์จานวน 20 เครื่อง
4.2 ชุดฝึกปฏิบัติไมโครโพรเซสเซอร์จานวน 20 ชุด
4.3 ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจทิ ัลขั้นสูงจานวน 20 ชุด
4.4 ชุด ฝึก หุ่นยนต์ขนาดเล็ก จานวน 15 ชุด พร้อมหุ่นยนต์จาลองการเคลื่อนไหว
มนุษย์ 1 ตัว
5. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์)
5.1 โต๊ะปฏิบัติการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จานวน 20 ตัว
5.2 ชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้าจานวน 20 ชุด
5.3 ชุดปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์จานวน 20 ชุด
มหาวิท ยาลั ย พะเยายั งเตรีย มทรัพยากรให้บ ริก ารในการค้นคว้าศึก ษาด้วยตอนเอง
สืบค้นข้อมูลและสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
6. ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์เ ชื่ อมต่ อ เครือ ข่ า ย 133 เครื่ อ ง พร้ อ มเชื่ อ มต่ อ ระบบเครือ ข่าย
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา
7. บริการ Wireless Access Point จานวน 146 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรีย น
และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps
จานวนทรัพยาการสารสนเทศที่มใี ห้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ
จานวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จานวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีจานวนกว่า 100,00 รายการ ซึ่งเกินจานวนที่กาหนดโดย ประกาศสานักงาน
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คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ
จองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยในอนาคตจะมีการจัดหาทรัพยากรสาหรับการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ดังนี้
1.โต๊ะฝึกปฏิบัติการและชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจทิ ัล20 ชุด
2. ชุดฝึกปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ชุดฝึกปฏิบัติการระบบเครือข่าย อาทิเช่น เราท์เตอร์ สวิทช์เลเยอร์สอง สวิทช์เลเยอร์
สาม ไฟร์วอล ชุดปฏิบัติการ VOIP ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่ายไร้สาย
6.3

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

มีการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรตามปริมาณนิสิตที่รับเข้ามาทุกปีการศึกษา
และต้องคานึงถึงความทันสมัยของอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง

7.

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

1. อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินการของหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2ที่
สอดคล้องกั บกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์
3. มีรายละเอีย ดของรายวิชา และรายละเอีย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนิ น การของประสบ กา รณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
แบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.

การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

1. การประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอ
คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรูใ้ นการใช้กลยุทธ์การสอน
2. อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
3. การสอบถามจากนิ สิ ต ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และ
ผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การประเมิ น การสอนโดยนิ สิ ต ทุ ก ปลายภาคการศึ ก ษา โดยส านั ก ทะเบี ย นและ
ประเมินผล
2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
3. การประเมินการสอนโดยตัวอาจารย์ผู้สอนเอง (ประเมินตนเอง)
2.

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมประกอบด้วย 3 ด้านหลักคือ
1. ประเมินจากนิสิตชั้นปีสุดท้าย และติดตามจากการฝึกงานของนิสิต ซึ่งจัดให้มีการ
ประเมินจากผู้ดูแลนิสิตขณะฝึกงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรจาก
บัณฑิตที่จบการศึกษาในช่วงวันรับปริญญาอีกด้วย
2. ประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ป ระกอบการที่เป็นนายจ้าง โดยมีการส่งหนังสื อถึ ง
นายจ้างของบัณฑิตเพื่อสอบถามถึงความรูค้ วามสามารถ และการทางานโดยรวมของบัณฑิต
3. ประเมิ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหน่ ว ยงานภายนอกทั้ ง
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานและผู้ประกอบการภายนอก
4. ประเมินจากการประชุมตัวแทนนิสติ กับอาจารย์ในสาขาวิชา
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3.

การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวด
ที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
4.

การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทาให้ทราบปัญหา
ของการบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ซึ่งทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี
ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.1 วิชาแกนทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
2.2.2 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟตแวร
2.2.3 กลุมโครงสรางพื้นฐานของ
ระบบ
2.2.4 กลุมฮารดแวรและ
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร์
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
133 หน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
- หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
133 (1) หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

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

ปิด
รายวิชา

3(3-0-6)
001101
001102
001103
001204

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilization and Indigenous
Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

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

เปิด
รายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)

3(2-2-5)
ปิด
รายวิชา

3(2-2-5)
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

ปิดกลุ่มพลานามัย

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิด
รายวิชา
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004157
004158
004159
004160

นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ปิด
รายวิชา

1(0-2-1)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิด
รายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)
ปิด
รายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3)
002201

พลเมืองใจอาสา

Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Art of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

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

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา
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006145

พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Science in Daily Life

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

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

ปิด
รายวิชา

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
ปิด
Human Behavior
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
97
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
97 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
235021 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
3(2-2-5) 226112 การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอนคาสั่งและ
3(2-2-5)
Structure Programming
ปริทัศน์
โครงสร้ า งของโปรแกรม ชนิ ด ของตั ว แปร ตั ว
Procedural Programming and Paradigms
กระท าการและนิ พ จน์ ไลบรารี ฟั ง ก์ ชั่ น การรั บ และ
หลั ก การทางานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ
แสดงผลข้อมูล คาสั่งควบคุมแบบลาดับ คาสั่งควบคุม
คอมพิวเตอร์ การท างานของฮาร์ด แวร์ และซอฟต์แ วร์
แบบทางเลื อ ก ค าสั่ ง ควบคุ ม แบบท าซ้ า แถวล าดั บ
ปริ ทั ศ น์ ข องโปรแกรม หลั ก การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาทาง
ฟัง ก์ชัน ชนิด ข้อมู ล แบบโครงสร้า ง ตั วชี้ต าแหน่ง การ
คอมพิวเตอร์ ตัวแปรและชนิดของตัวแปร ตัวกระทาการ
ดาเนินการกับไฟล์
และนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล คาสั่งควบคุมแบบ
Program structure, type of variables, operators
ล าดั บ ค าสั่ ง ควบคุ ม แบบทางเลื อ ก ค าสั่ ง ควบคุม แบบ
ปรับรหัส
and expression, library function, input and output,
ทาซ้า แถวลาดับ ฟังก์ชัน ไลบรารีฟังก์ชั่น ชนิดข้อมูลแบบ
ชื่อ และ
sequence control statement, selection control
โครงสร้าง ตัวชี้ตาแหน่ง การดาเนินการกับไฟล์ การเขียน
คาอธิบาย
statement, repetition control statement, array, function,
โปรแกรมเพื่อประยุกต์แก้ปัญหาจริง
รายวิชา
structure data type, pointer, file operation
Principle of computer process, computer architecture,
hardware and software process, programming
paradigms, principle analysis of computer programming
problem, variables and type of variables, operator and
expression, input and output data, sequential control
statement, selection control statement, iteration control
statement, array, function, library function, structure
variable, pointer, file operation, programming for realistic
problem
226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง
3(2-3-6)
226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์
4(3-3-8)
คอมพิวเตอร์
Computer Electrical Circuit Analysis
Computer Electrical Circuit Analysis
ปรับ
นิยาม หน่วยวัด ตั วแบบและการจาลองวงจร ตั ว
นิ ย าม หน่ ว ยวั ด ตั ว แบบและการจ าลองวงจร ตั ว
หน่วยกิต
ต้านทาน ตั วเก็บ ประจุ ตั วเหนี่ยวน า กฎของโอห์ม กฎ
ต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนา กฎของโอห์ม กฎของ
เพิ่ม
ของเคอร์ชอฟฟ์ กาลังไฟฟ้า การวิเคราะห์โหนดและเมช
เคอร์ ช อฟฟ์ ก าลั ง ไฟฟ้ า การวิ เ คราะห์ โ หนดและเมช
ทฤษฎีการซ้อนทับ ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน การส่งผ่าน
ทฤษฎีการซ้อนทับ ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน การส่งผ่าน
กาลังสูงสุด วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง วงจรอนุพันธ์อันดับ
กาลังสูงสุด วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง วงจรอนุพันธ์อันดับ
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สอง เฟสเซอร์ เรโซแนนซ์ การวิเคราะห์วงจรกระแสตรง
การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับ
Definition, measurement unit, circuit modeling
and simulation, resistor, capacitor, inductor, Ohm’ s
laws, Kirchhoff’ s laws, electric power, node and mesh
analysis, superposition theorem, Thevenin’ s and
Norton’s theorem, maximum power transfer, first-order
circuits, second- order circuits, phasors, resonance, DC
circuit analysis, AC circuit analysis
226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-6) 226232
Principles of Electronics
คุณสมบั ติท างไฟฟ้าของฉนวน สารกึ่ง ตั วน าและ
ตัวนา ทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวนาแบบบริสุทธิ์ และ
แบบเติ ม สารเจื อ คุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ของสารกึ่ ง ตั ว น า
คุ ณ สมบั ติ ร อยต่ อ พี เ อ็ น คุ ณ ลั ก ษณะกระแสตรงของ
ไดโอด ทรานซิ ส เตอร์ เฟท และมอสเฟท ไดโอดชนิด
ต่า ง ๆ อุ ป ก รณ์ รั บ สั ญ ญ าณชนิ ด ต่ า งๆ แ ล ะก าร
ประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง การไบแอส
ทรานซิสเตอร์ และ เฟท การวิเคราะห์เสถียรภาพของ
ไบแอส การคานวณอัตราขยาย อิมพิแดนซ์ด้านเข้าและ
ด้านออกในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมต่อวงจรแบบ
ต่างๆ วงจรออปแอมป์พื้นฐาน กระบวนการผลิตวงจร
รวม
Properties of electric insulator, semiconductor and
conductor, band theory, intrinsic and extrinsic
semiconductor, properties of P- N junction,
characteristics of DC for diodes, transistor, FET,
MOSFET and sensors, application of power electronic,
transistor and FET bias, analysis of bias stability,
calculating gain rates, input and output impedance,
connecting different circuit, principles of OPAMP,
integrated circuit process
241151 แคลคูลัส 1
3(3-0-6) 241151
Calculus I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์
และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่า จริงและฟังก์ชันค่า เวคเตอร์
ของจานวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต
อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยัง
ไม่กาหนด
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สาระที่
ปรับปรุง

สอง เฟสเซอร์ เรโซแนนซ์ การวิเคราะห์วงจรกระแสตรง
การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับ
Definition, measurement unit, circuit modeling and
simulation, resistor, capacitor, inductor, Ohm’ s laws,
Kirchhoff’s laws, electric power, node and mesh analysis,
superposition theorem, Thevenin’ s and Norton’ s
theorem, maximum power transfer, first- order circuits,
second- order circuits, phasors, resonance, DC circuit
analysis, AC circuit analysis
หลักการอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-6)
Principles of Electronics
คุณสมบั ติท างไฟฟ้า ของฉนวน สารกึ่ง ตั วน าและ
ตัวนา ทฤษฎีแถบพลังงานสารกึ่งตัวนาแบบบริสุทธิ์ และ
แบบเติ ม สารเจื อ คุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ของสารกึ่ ง ตั ว น า
คุณสมบัติรอยต่อพีเอ็น คุณลักษณะกระแสตรงของไดโอด
ทรานซิสเตอร์ เฟทและมอสเฟท ไดโอดชนิดต่างๆ อุปกรณ์
รับสัญญาณชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง การไบแอสทรานซิสเตอร์ และ เฟท
การวิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพของไบแอส การค านวณ
ปรับ
อั ต ราขยาย อิ ม พิ แ ดนซ์ ด้ า นเข้ า และด้ า นออกในวงจร
อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ การเชื่อมต่อวงจรแบบต่า งๆ วงจรออป คาอธิบาย
แอมป์พื้นฐาน กระบวนการผลิตวงจรรวม การตระหนัก รายวิชา
ถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์
Properties of electric insulator, semiconductor and
conductor, band theory, intrinsic and extrinsic
semiconductor, properties of P-N junction, characteristics
of DC for diodes, transistor, FET, MOSFET and sensors,
application of power electronic, transistor and FET bias,
analysis of bias stability, calculating gain rates, input and
output impedance, connecting different circuit, principles
of OPAMP, integrated circuit process, e- waste
awareness
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์
ปรับ
และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ของ คาอธิบาย
จ านวนจริ ง และการประยุ ก ต์ เทคนิ ค การอิ น ทิ เ กรต รายวิชา
อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่
กาหนด เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
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Mathematic induction, limit, continuity,
differentiation and integration of real- valued and
vector- valued functions of a real variable and their
applications, techniques of integration, improper
integrals, applications of derivative, indeterminate form
241152

241253

242101

แคลคูลัส 2
3(3-0-6) 241152
Calculus II
พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น
เบือ้ งต้น ลาดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์
ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัด
เชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร
Vector algebra in three dimensions, introduction
to line integrals, sequences and series of numbers,
Taylor series expansions of elementary functions,
numerical integration, polar coordinate system, calculus
of real-valued functions of two variables
แคลคูลัส 3
3(3-0-6) 241253
Calculus III
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์
เส้นตรง ระนาบ และพืน้ ผิว ในปริภมู ิสามมิติ แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
Introduction to differential equations and their
applications, lines, planes, and surfaces in threedimensional space, calculus of real-valued functions of
several variables and its applications
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principles of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออ
ดิ ก พั น ธะเคมี แ ละโครงสร้ า งโมเลกุ ล ปริ ม าณสาร
สัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี
กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter and measurement, atomic structure,
periodic system, chemical bonding and molecular
structure, stoichiometry, chemical reactions, gases,
solid, liquid, solutions, fundamental thermodynamics,
chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and
bases, electrochemistry, nuclear chemistry,
environmental chemistry
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สาระที่
ปรับปรุง

Mathematic induction, limit, continuity,
differentiation and integration of real-valued and vectorvalued functions of a real variable and their applications,
techniques of integration,
improper integrals,
applications of derivative, indeterminate form, matrices
and system of linear equations
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
พี ช คณิ ต ของเวคเตอร์ ใ นสามมิ ติ ปริ พั น ธ์ ต ามเส้น
เบื้องต้น ลาดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์
ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิง ขั้ว
ปรับ
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร
คาอธิบาย
Vector algebra in three dimensions, introduction to รายวิชา
line integrals, sequences and series of numbers, Taylor
series expansions of elementary functions, numerical
integration, polar coordinate system, calculus of realvalued functions of two variables
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III

คงเดิม

ปรับออก
จาก
หลักสูตร
ปรับปรุง
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244101

ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 และ 2 มิติ
การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน กลศาสตร์ของ
อนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล
การสั่ นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎี ค ลื่น
ของแสง ความร้ อ นและระบบก๊ า ซอุ ด มคติ เทอร์ โ ม
ไดนามิกส์ และกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน์
Transitional of motion in 1 dimension and 2
dimensions, rotating motion, work and energy,
mechanics of rigid body, properties of matter, fluid
mechanics, vibration and sound, lens system, wave
theory of light, heat and ideal gas, thermodynamics,
heat engine and kinetic theory

244101

244102

ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8) 244102
Physics II
ไฟฟ้า สถิต ประจุไฟฟ้า และสนามไฟฟ้า กฎของ
เกาส์ ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ไฟฟ้ า กระแสตรงและอุ ป กรณ์
แม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวนาแม่เหล็กและกฏของฟารา
เดย์ การเหนี่ ย วน า การสั่ น ทางแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า และ
วงจรไฟฟ้ า กระแสสลั บ สนามแม่ เ หล็ ก เนื่ อ งจาก
กระแสไฟฟ้ า ที่เ ปลี่ ย นแปลง วงจรและอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์
พื้ น ฐาน ทฤษฎี สั ม พั ท ธภาพพิ เ ศษ กั ม มั น ตรั ง สี แ ละ
นิวเคลียส กาเนิดทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค
Electrostatic, electric charge and electric field,
Gauss’ s Law, electric potential, directed current and
magnetic instruments, induced magnetic and Faraday’s
Law, inductance, magnetic resonance and alternating
current circuit, magnetic field by varied current in a

สาระที่
ปรับปรุง

ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
หน่ ว ยการวั ด ทางฟิ สิ ก ส์ ปริ ม าณสเกลาร์ แ ละ
ปริม าณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เ นื่องจากความเร่งในมิติ
การเคลื่อนที่ภายใต้สนาม 1 แรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลมและ
กลศาสตร์ของวัตถุแข็งแกร่ง โมเมนตัมและการชน งาน
พลังงาน และกฎการอนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร
กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน
แสง สมบัติแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อน
และอุณหภูมิ ระบบก๊าชอุดมคติ สมการสถานะและกฎ ข้อ
ปรับ
ของเทอโม 4 ไดนามิ ก ส์ ทฤษฎี จ ลน์ ข องก๊ า ช และ
คาอธิบาย
เครื่องยนต์ความร้อน
รายวิชา
Physical measurement units, scalar and vector
quantities, motion under acceleration in 1 dimension,
motion under gravity field, force equilibrium and
Newton’ s law of motion, circular motion and rigid- body
mechanics, momentum and collision, work energy and
conservation law in physics, properties of matter, fluid
mechanics, wave and vibration, sound and hearing, light,
properties of light, lens and vision, heat and
temperature, ideal gas system, state equation and 4
rules of thermodynamics, kinetic theory of gases and
heat engines
ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics II
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์
สนามไฟฟ้า จากประจุไฟฟ้า บนตั วน าแบบต่า งๆ การหา
สนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ประจุไฟฟ้าและ
สารไดอิ เ ล็ ก ทริ ก กระแสไฟฟ้ า และความต้ า นทาน
วงจรไฟฟ้ า กระแสตรง สารแม่ เ หล็ ก และแหล่ ง ก าเนิ ด
ปรับ
สนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ คาอธิบาย
ของประจุไฟฟ้า กฎของปิโอซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ รายวิชา
การเหนี่ ย วน าแม่ เ หล็ ก และกฎของฟาราเดย์ ความ
เหนี่ ย วน าแหล่ ง ก าเนิ ด ไฟฟ้ า กระแสสลั บ สงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ RLC ทฎษฎีสัมพันธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์
ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นวิ เคลียร์
Electrostatistic, charges and electrical force, vector
of electrical field from charges on various conductors,
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circuit, the basic circuit and fundamental of electronics,
special relativity, radioactive and nucleus, the beginning
of quantum theory, wave and particle

261101

264202

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์
การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพพิกทอเรียล
การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียน
ภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตช์ภาพ
ด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกาหนด
รายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียน
แบบเบือ้ งต้นเฉพาะด้านสาหรับวิศวกรรมแต่ละสาขา
Lettering, orthographic projection, orthographic
drawing, pictorial drawing, dimensioning and
tolerancing, section views, auxiliary views, freehand
sketches, detail and assembly drawings, computeraided drafting, basic specialized engineering drawing
สถิตวิ ิศวกรรม
3(3-0-6) 264202
Engineering Statistics
ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม การแจกแจง
ความน่ า จะเป็ น แบบไม่ ต่ อ เนื่ อ งและแบบต่ อ เนื่ อ ง ค่ า
คาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชั น การทดสอบสมมติฐาน
และการอนุ ม านทางสถิติ การถดถอยและสหสั ม พัน ธ์
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนและการประยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการทางสถิ ติ ใ นการแก้ ปั ญ หาทฤษฎี ก าร
ประมาณค่า ทฤษฎีการทดสอบความมีนัยสาคัญ สาหรับ
พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์พิสัย การทดสอบความกลมกลืน
กันและการทดสอบความอิสระการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
การแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมโดยใช้เทคนิคทางสถิตแิ ละ
การประยุกต์
Probability theory, random variables, discrete and
continuous probability distributions, expected values
and moment function, hypothesis testing and statistical
inference, regression and correlation, analysis of

สาระที่
ปรับปรุง
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electrical field from Gauss’ s law, potential, capacitance
and dielectric materials, current and resistance, direct
current circuits, magnet and source of magnetic field,
vector of magnetic field from charge motions, BioSavart’ s law and Ampere’ s law, magnetic inductance
and Faraday’ s law, inductance, source of alternative
current RLC circuits, relativity theory, modern physics,
quantum physics, atomic physics and nuclear physics

ปรับออก
จาก
หลักสูตร
ปรับปรุง

สถิตวิ ิศวกรรม
Engineering Statistics

3(3-0-6)

คงเดิม
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variance and application of statistical methods in
problem solving, estimation theory, theory, test of
significance about parameter, analysis of variance
( ANOVA) , analysis of mean ( ANOM) and analysis of
range ( ANOR) , goodness of fit test and test of
independence, time series analysis, selected problems
in engineering works using statistical technique and
adaption
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
226481 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1(1-0-2) 100007
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคม
ออนไลน์ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา สิ ท ธิ บั ต ร กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทย
และสากล
Regulations, rules, ethics, online social network
etiquette, intellectual property, patents, law of
information and communication technology in thailand
and international
146200

226111

หลักการแก้ปัญหาและเขียน โปรแกรม
2(1-2-3) 226111
Principles of Problem Solving and Basic Programming
ผั ง มโนภาพ ตรรกะและขั้ น ตอนพื้ น ฐานเพื่ อ การ
เขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการในการ
หาคาตอบ ผลลัพธ์ที่ต้องการ การวางแผนและออกแบบ
การเขียนโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน และรหัสเทียม
Mind map, logic and basic procedure for
programming, problem analysis, finding outcome
methodology, acquiring result, plan and design using
flowchart and pseudo code
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สาระที่
ปรับปรุง

กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคม
ออนไลน์ กฏหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทย เปลี่ยน
และสากล
รหัสวิชา
Regulations, rules, ethics, online social network
etiquette, intellectual property law,law of information
and communication technology in Thailand and
international
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้น
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความหมายเกี่ยวข้อง รายวิชา
กับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษา
ใหม่
English in specific contexts focusing on listening,
speaking, reading, and writing skills related to students’
discipline
หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Principles of Problem Solving and Basic Programming
หลักการวิเคราะห์ปัญหาโจทย์ในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การจาแนกส่วนข้อมูลเข้า ส่วนประมวลผล
ปรับ
และส่วนข้อมูลออก การวิเคราะห์ส่วนประมวลผลแบบง่าย คาอธิบาย
ตั วแปร และชนิด ของตั วแปร ตั ว ด าเนิน การ และล าดั บ รายวิชา
ความสาคัญของตัวดาเนินการ การแสดงผล และการรับ
ปรับ
ข้อมูลผังงาน การทางานแบบมีเงื่อนไข และผังงานแบบมี หน่วยกิต
เงื่ อ นไข การวิ เ คราะห์ ส่ ว นประมวลผลการประยุ ก ต์
เพิ่ม
ระดับกลาง การทางานแบบวนซ้า และผังงานแบบวนซ้า
การวิ เ คราะห์ส่ว นประมวลผลการประยุ ก ต์ขั้ น สู ง รหั ส
เทียมการประยุกต์แก้ปัญหาจริง
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226111

226121

226222

หลักการแก้ปัญหาและเขียน โปรแกรม
2(1-2-3) 226111
Principles of Problem Solving and Basic Programming
ผั ง มโนภาพ ตรรกะและขั้ น ตอนพื้ น ฐานเพื่ อ การ
เขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการในการ
หาคาตอบ ผลลัพธ์ที่ต้องการ การวางแผนและออกแบบ
การเขียนโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน และรหัสเทียม
Mind map, logic and basic procedure for
programming, problem analysis, finding outcome
methodology, acquiring result, plan and design using
flowchart and pseudo code
การออกแบบระบบดิจิทัล 1
3(2-3-6)
Digital System Design I
ทฤษฎีเบื้องต้นของระบบดิจิทัล ลอจิกเกต ตาราง
ความจริง พีชคณิตบูลีน วิธีการลดรูปสมการบูลีน วงจร
ค านวณ ตั ว เข้ า รหั ส ตั ว ถอดรหั ส มั ล ติ เ พล็ ก เซอร์ ดี
มั ล ติ เ พล็ ก เซอร์ ฟลิ บ ฟลอบ ตั ว นั บ เรจิ ส เตอร์ การ
ออกแบบวงจรเชิงผสมและวงจรเชิงลาดับ
Basic theory of digital system, logic gates, truth
table, boolean algebra, boolean equation reduction
methods, arithmetic circuits, encoder, decoder,
multiplexer, demultiplexer, flip- flops, counters,
registers, combinational and sequential circuit design
การออกแบบระบบดิจิทัล 2
3 (2-3-6)
Digital System Design II
วิชาบังคับก่อน: 226121 การออกแบบระบบดิจิทัล 1
วงจรตรรกะเชิงผสม วงจรลาดับแบบประสารเวลา
และไม่ประสานเวลา เทคนิคขนานและไปป์ไลน์ พีเอแอล
ซีพแี อลดี เอฟพีจเี อ ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ แบบจาลอง
และการจาลอง การทวนสอบแบบ การทดสอบและ
แ บ บ จ า ล อ ง ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ก า ร อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ
ความสามารถในการทดสอบ การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล
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Principal analysis of computer problem solving,
input, output and processing identification, analysis of
simple level processing unit, variables and type of
variables, operators and precedence of operators, input
and output display, flowchart, condition and conditional
flowchart, analysis of intermediate level processing unit,
iteration loop and iteration loop flowchart, analysis of
high level processing unit, pseudo code, realistic problem
หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Principles of Problem Solving and Basic Programming
ผั ง มโนภาพ ตรรกะและขั้ น ตอนพื้ น ฐานเพื่ อ การเขี ย น
โปรแกรม การวิเ คราะห์ปั ญ หา กระบวนการในการหา
คาตอบ ผลลัพธ์ที่ต้องการ การวางแผนและออกแบบการ
เขียนโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน และรหัสเทียม
Mind map, logic and basic procedure for programming,
problem analysis, finding outcome methodology,
acquiring result, plan and design using flowchart and
pseudo code

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
หน่วยกิต
เพิ่ม

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

Combination logic circuit, synchronous and
asynchronous sequential circuit, parallel and pipeline
technique, PAL, CPLD, FPGA, hardware description
language, modeling and simulation, formal verification,
fault models and testing, design for testability, digital
system applications
226121

226241

ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
4(3-3-8)
Microprocessor and Interfacing
โครงสร้ า งภายในและการท างานของไมโคร
โพรเซสเซอร์ หน่วยคานวณและตรรกะ เรจิสเตอร์ ระบบ
บั ส หน่วยควบคุม หน่วยความจา อุป กรณ์รับ เข้า และ
ส่งออก การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีประเภทการ

การออกแบบระบบดิจทิ ัล
4(3-3-8)
Digital System Design
ทฤษฎี เ บื้องต้น ของระบบดิจิทั ล ลอจิก เกต ตาราง
ความจริง พีชคณิตบูลีน วิธีการลดรูปสมการบูลีน วงจร
คานวณ วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนรีจิสเตอร์
การออกแบบวงจรเชิงผสม วงจรเชิงลาดับ หน่วยความจา
การออกแบบระบบดิ จิ ทั ล ภาษาบรรยายฮาร์ ด แวร์
แบบจาลองและการจาลองการทดสอบแบบ
Basic theory of digital system, logic gates, truth
table, boolean algebra, boolean equation reduction
methods, arithmetic circuits, flip- flops, counters, shift
registers, combinational and sequential circuit design,
memory, digital systems design, hardware description
language, modeling and simulation
226213 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับวิศวกร
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Discrete Mathematics for Computer Engineers
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน พื้นฐานของตรรกศาสตร์
ทฤษฎี ก ารพิ สู จ น์ คณิ ต ศาสตร์ เ ชิ ง การจั ด การนั บ
โครงสร้างกราฟ โครงสร้างต้นไม้ สัญลักษณ์และเทคนิค
พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ การเรี ย กซ้ า ภาษาเรกกู ล าร์
นิพจน์ ภาษาคอนเทกซ์ฟรี ไฟไนท์ออโตมาตา ความน่าจะ
เป็น ตัวแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง ตัวแบบเวลาต่อเนื่อง
Sets, relations, functions, basic logic, proof
techniques, basics of counting, graphs, trees, Introduction
to mathematical notations and techniques, recursion,
regular languages, context- free languages, finite
automata, probability, discrete model, continuous model
226241 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
4(3-3-8)
Microprocessor and Interfacing

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

คงเดิม
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226342

226312

เข้าถึง การจัดการการขัดจังหวะ อุปกรณ์รับสัญ ญาณ
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นาเข้าและส่งออก มาตรฐานใน
การรับส่งสัญญาณการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรเลอร์และ
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์
Internal structures and functionalities of
microprocessor, arithmetic and logic unit, registers, bus
system, control unit, memory, inputs and output
devices, assembly programming, addressing mode,
interrupt handling, sensors, interfacing with input and
output devices, standard of data transmission,
microcontroller
and
computer
interfacing,
microprocessor applications
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 226241
Computer Architecture and Organization
ป ร ะ วั ติ แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ การประเมินสมรรถนะ การ
เชื่อมต่อและการสื่อสาร โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
ระบบหน่วยความจา การจัด การติด ต่ออุปกรณ์รับเข้า
ส่งออก โครงสร้างและการออกแบบหน่วยประมวลผล
ชุดคาสั่ง มัลติโพรเซสเซอร์ หลักการออกแบบฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะ
สูง
History and evolution of computer, computer
organization, performance evaluation, interfacing and
communication, memory system architecture and
organization, input and output devices management,
processor design and organization, instruction sets,
multiprocessor, principle of computer hardware design,
high performance computer architectures
การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี 3 (2-2-5) 226314
Algorithm Analysis and Design
ปัญหาและขั้นตอนวิธี อัตราการเติบโตของฟังก์ชัน
กฎของโลปิ ต าล สั ญ กรณ์เ ชิง เส้น ก ากับ การวิเ คราะห์
ขั้นตอนวิธี ต้นไม้จาลองการเวียนเกิด การวิเคราะห์ถัว
เฉลี่ย โครงสร้างข้อมูล รายการ ตารางแฮช ฮีป ต้นไม้ส
เปลย์ เซตไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม การแบ่ ง แยกและเอาชนะ
ก าหนดการพลวัต ร ขั้น ตอนวิธีเ ชิง ละโมบ วิธีก ารย้อน
รอย การขยายและจากัด เขต ขั้น ตอนวิธีเ ชิง สุ่ม เอ็น พี
บริบูรณ์
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โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture and Organization
ป ร ะ วั ติ แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
องค์ ป ระกอบคอมพิว เตอร์ ก ารประเมิ น สมรรถนะ การ
เชื่อมต่อและการสื่อสาร โครงสร้า งและสถาปั ต ยกรรม
ระบบหน่ ว ยความจ า การจั ด การติ ด ต่ อ อุ ป กรณ์ รั บ เข้า
ส่ง ออก โครงสร้า งและการออกแบบหน่วยประมวลผล
ชุดคาสั่ง มัลติโพรเซสเซอร์ หลักการออกแบบฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง
History and evolution of computer, computer
organization, performance evaluation,interfacing and
communication, memory system architectureand
organization, input and output devices management,
processor designand organization, instruction sets,
multiprocessor, principle of computer hardware design,
high performance computer architectures

สาระที่
ปรับปรุง

เปลี่ยน
รหัสวิชา

การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี
3 (2-2-5)
Algorithm Analysis and Design
ปัญหาและขั้นตอนวิธี อัตราการเติบโตของ สัญกรณ์
เชิงเส้นกากับ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี
ปรับรหัส
ต้ น ไม้ จ าลองการเวี ย นเกิ ด การวิ เ คราะห์ ถั ว เฉลี่ ย
และ
โครงสร้า งข้อมูล รายการ ตารางแฮช ฮีป ต้น ไม้ ส เปลย์
คาอธิบาย
เซตไม่มีส่วนร่วม การแบ่งแยกและเอาชนะ กาหนดการพล
รายวิชา
วัตร ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ วิธีการย้อนรอย การขยายและ
จากัดเขต ขั้นตอนวิธีเชิงสุ่ม เอ็นพีบริบูรณ์
Problem and algorithms, the growth rate of function,
asymptotic notations, analysis of algorithm efficiency,
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226313

226323

226344

Problem and algorithms, the growth rate of
function, Lopital’ s rule, asymptotic notations, algorithm
analysis, recursion tree, amortized analysis, data
structure, list, hash table, heap, splay tree, disjoint sets,
divide and conquer, dynamic programming, greedy
algorithm, backtracking, branch and bound, randomized
algorithm, NP-complete
หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
Special Topics in Software Technologies
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบัน
หรื อ กรณี ศึ ก ษา ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ซ อฟต์ แ วร์
ทฤษฏี พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การค้ น คว้ า การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนาเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถาม
Selecting interesting or current topic or case study
related software technologies, related fundamental
theories, studying, collecting data, analyzing and
synthesizing, presenting, discussing and answering
question
วงจรรวมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Integrated Circuit
ประวัติและภาพรวม คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสสาร โครงสร้างตัวผกผัน โครงสร้างตรรกะเชิงผสม
โครงสร้างตรรกะเชิงลาดับ หน่วยความจาและแถวลาดับ
ตรรกะ การวางผัง เทคนิคการออกแบบ
History and overview, electronic properties of
materials, inverter structure, combinational logic
structures, sequential logic structures, memories and
logic arrays, layout, design techniques
หุ่นยนต์เบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Robotics
ประวั ติ หุ่ น ยนต์ ประเภทหุ่ น ยนต์ ส่ ว นประกอบ
หุ่นยนต์ อุป กรณ์รับ สั ญ ญาณ การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ควบคุมหุ่นยนต์ การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
Robot history, robot type, robot composition,
sensors, programming for robot control, small
robot design and invention, robot applications
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สาระที่
ปรับปรุง

recursion tree, amortized analysis, data structure, list,
hash table, heap, splay tree, disjoint sets, divide and
conquer, dynamic programming, greedy algorithm,
backtracking, branch and bound, randomized algorithm,
NP-complete

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา
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226345

226351

226352

หัวข้อพิเศษด้านระบบฮาร์ดแวร์
3(2-2-5)
Special Topics in Hardware System
หัวข้อคัด สรรตามความสนใจสอดคล้ องกับ ความ
ต้องการของนิสิตและอาจารย์ หัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ในระบบฮาร์ดแวร์
This course depending on interests of lecturer and
students, the topics concern with recent technologies in
hardware systems
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5) 226351
Computer and Data Communications
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด
การส่ ง ข้ อ มู ล การควบคุ ม ระบบเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
เทคโนโลยี ข องข่ า ยงานบริ เ วณเฉพาะที่ แ ละข่ า ยงาน
บริเวณกว้าง สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล
Data communications networks and open system
standards, data transmission, data link controls,
technologies of local area network and wide area
networks, communication architecture and protocols
หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-3-6) 226352
Principles of Computer Networks
วิชาบังคับก่อน 226351 : คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ข้อมูล
Prerequisite 226351 : Computer and Data
Communications
หลั ก การเบื้ อ งต้ น การออกแบบ การปฏิ บั ติ แ ละ
ประสิทธิภาพของเครือข่า ยคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยง
ระหว่ า งเครื อ ข่ า ย การจั ด เส้ น ทาง การประยุ ก ต์ ใ ช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณภาพของการให้บริการ ความ
มั่นคง
Basic principles, design, implementation, and
performanceof computer networks, internetworking,
routing, computer network applications, quality of
service, security

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ปิด
รายวิชา

คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
Computer and Data Communications

3(2-2-5)

คงเดิม

หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
Principles of Computer Networks
หลักการเครือข่ายเบื้องต้น โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต
การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายการจัดเส้นทาง การขนส่ง
การประยุ ก ต์ เ ครื อ ข่ า ย การออกแบบ ประสิ ท ธิ ภ าพ
คุณภาพของการให้บริการ ความมั่นคง การประยุกต์ข่าย
ปรับ
บริเวณเฉพาะที่ การประยุกต์ข่ายงานบริเวณกว้างเบือ้ งต้น
คาอธิบาย
Basic network principle, internet protocol,
รายวิชา
internetworking, routing, transport,network applications,
design, performance, quality of service, security, local
area networkimplementations, basic wide area network
implementations
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226353 ระบบแบบกระจายและขนาน
3(3-0-6)
Distributed and Parallel System
ระบบและสถาปั ต ยกรรมขนานและกระจาย การ
เขียนโปรแกรมขนานและกระจาย ขั้นตอนวิธีขนาน หน่วย
ประมวลผลหลายแกน ระบบคลั ส เตอร์ ระบบคลาวด์
ระบบกริด การประยุกต์ระบบขนานและกระจาย
Parallel and distributed architectures and systems,
parallel and distributed programming, parallel
algorithms, multi- core processor, clusters system,
clouds system, grid system, parallel and distributed
system applications
226356 หัวข้อพิเศษด้านการระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
Special Topics in Network Systems
หัวข้อคัด สรรตามความสนใจสอดคล้ องกับ ความ
ต้องการของนิสิตและอาจารย์ หัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
This course depending on interests of lecturer and
students, the topics concern with recent technologies in
computer network
226372 การประมวลผลเสียงพูด
3(2-2-5)
Speech Processing
เทคโนโลยี ก ารประมวลผลเสี ย งพู ด การผลิ ต
เสียงพูด การได้ยิน ระบบเสียง การวิเ คราะห์เ สียงพูด
พื้ น ฐานการประมวลผลสั ญ ญาณเสี ย งพู ด การแทน
เสียงพูด การรู้จาเสียงพูด การสังเคราะห์เสียงพูด ระบบ
คาพูดโต้ตอบ
Speech processing technologies, speech
production, hearing, phonology, speech analysis,
fundamentals of speech signal processing, speech
representation, speech recognition, speech thesis,
spoken dialog system
226374 หัวข้อพิเศษด้านการประมวลผลข้อมูล
3 (2-2-5)
Special Topics in Data Processing
หัวข้อคัด สรรตามความสนใจสอดคล้ องกับ ความ
ต้องการของนิสิตและอาจารย์ หัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ในการประมวลผลข้อมูล
This course depending on interests of lecturer
and students, the topics concern with recent
technologies in data processing
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สาระที่
ปรับปรุง

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา
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226391

โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1(0-3-2) 226381
Computer Engineering Project I
การเตรียมโครงร่างโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เก็บรวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์
และขอบเขต ตารางเวลา การวิเ คราะห์แ ละออกแบบ
ระบบ การนาเสนอหัวข้อและเอกสาร
Computer engineering project proposal
preparation, data collection and literature review,
ojective and scope, scheduling, system analysis and
design, document and proposal presentation

226454

เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่แบบไร้สาย
3 (2-2-5)
Wireless Local Area Networks
วิชาบังคับก่อน 226351 : คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ข้อมูล
เครือข่ายไร้สาย ข่ายงานบริเวณเฉพาะแบบไร้สาย
เทคโนโลยี และมาตรฐาน ชั้นการควบคุมการเข้าใช้สื่อ
และชั้นกายภาพ คุณภาพการบริการ ความมั่นคง การใช้
งาน หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Wireless networks, wireless local area networks
technologies and standards, IEEE 8 0 2 . 1 1 medium
access control layer and physical layer, quality of
service, security, deploying, related research topics
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3 (2-2-5)
Natural Language Processing
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เ บื้ อ งต้ น การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ภ า ษ า ธ ร ร ม ช า ติ ก า ร
ตี ค วามหมายทางอรรถศาสตร์ ไวยกรณ์ ตั ว แจงส่วน
การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

226463

สาระที่
ปรับปรุง

โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1(0-3-2)
Computer Engineering Project I
การเตรียมโครงร่างโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เก็บ รวบรวมข้อมู ล และทบทวนวรรณกรรมการคัด ลอก
ปรับรหัส
ผลงานวิช าการ วัต ถุป ระสงค์แ ละขอบเขต ตารางเวลา
และ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การนาเสนอหัวข้อและ
คาอธิบาย
เอกสาร
รายวิชา
Computer engineering project proposal preparation,
data collection and literature review, plagiarism,
objective and scope, scheduling, system analysis and
design, document and proposal presentation
226453 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
1(0-3-2)
Advanced Computer Networks Laboratory
การประยุ ก ต์ ข่ า ยงานบริ เ วณกว้ า งและข่ า ยงาน
บริเวณเฉพาะที่ขั้นสูง โพรโทคอลจัดเส้นทาง การประยุกต์
เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล การกาหนดค่าความมั่นคง การ รายวิชา
บริหารจัดการเครือข่าย
ใหม่
Advanced implementations of wide area and local
area networks, routing protocol, data link technologies
implementation, security configuration, network
management

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

Introduction to natural language processing,
structural analysis of natural language, semantic
interpretation, grammar, parsers, natural language
processing applications
226473

226492

226493

หลักการการประมวลผลสื่อผสม
3 (3-0-6)
Principles to Multimedia Processing
ประเภทของสื่อ การจาแนกประเภทสื่อ คุณลักษณะ
แ ล ะ ค วามต้ อ งก ารของสื่ อ ผสม โค รง ส ร้ า งและ
แบบจ าลองส่ ว นเก็ บ สื่ อ ประสม ระบบสารสนเทศสื่ อ
ประสม หลั ก การฐานของภาพและภาพเคลื่ อ นไหว
มาตรฐานรหั ส ภาพ มาตรฐานรหั ส ภาพเคลื่ อ นไหว
มาตรฐานรหัสเสียง มาตรฐานรหัสเสียงพูด การประยุกต์
สื่อประสม
Type of media, media classification, characteristics
and requirements of multimedia, multimedia storage
models and structures, multimedia information systems,
principles of image and video, image coding standards,
video coding standards, audio coding standards, speech
coding standards, multimedia applications
โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
2 (0-6-3) 226482
Computer Engineering Project II
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น 226381 : โครงงานด้ า นวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ 1
Prerequisite 226381 : Computer Engineering Project I
การพั ฒ นาโครงงาน การทบสอบโครงงานการ
ทบทวนและการทวนสอบโครงงาน ผลการทดลองและ
สรุปโครงงาน การนาเสนอโครงงานและเอกสาร
Project development, project testing, project
validation and verification, experimental result and
project conclusion, document and project presentation
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 226483
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละ
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in computer engineering in private or
government sectors

ปิด
รายวิชา

โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
2 (0-6-3)
Computer Engineering Project II
การพั ฒ นาโครงงาน การทบสอบโครงงานการ
ทบทวนและการทวนสอบโครงงาน ผลการทดลองและ
สรุปโครงงาน การนาเสนอโครงงานและเอกสาร
Project development, project testing, project
validation and verification, experimental result and
project conclusion, document and project presentation

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in computer engineering in private or
government sectors

ปรับรหัส
วิชา

ปรับรหัส
วิชา
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226494

235012

235014

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 226484
Co-Operative Education
การปฏิ บั ติง าน เรียนรู้ เพิ่ม พูน ประสบการณ์แ ละ
ทั ก ษะในงานที่เ กี่ยวข้องกับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving
working skills in computer engineering as an apprentice
in private or government sectors
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5) 226291
Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ รายการแบบ
เชื่ อ มโยง สแตก คิ ว ต้ น ไม้ กราฟ การวิ เ คราะห์
ประสิ ท ธิ ภ าพและความซั บ ซ้ อ นของขั้ น ตอนวิ ธี การ
เรียงลาดับและการค้นหาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบ
ฮีพ แฮชชิ่ง การเวียนเกิด การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูล
และขั้นตอนวิธี
Basic data structures, array, linked- listed, stack,
queues, trees, graph, analysis of algorithm efficiency
and complexity, sorting and searching, heap storage,
hashing, recursion, application of data structures and
algorithms
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สาระที่
ปรับปรุง

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education
การปฏิ บั ติ ง าน เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละ
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ใน
ปรับรหัส
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐ
วิชา
หรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving
working skills in computer engineering as an apprentice
in private or government sectors
โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structures
ชนิ ด ข้ อ มู ล นามธรรมและการแทนค่ า ชนิ ด ข้ อ มู ล
พื้นฐาน โครงสร้างข้อมูลขั้นพืน้ ฐาน อาร์เรย์ รายการแบบ
เชื่ อ มโยง สแตก คิ ว ต้ น ไม้ กราฟ อั ล กอริ ทึ ม พื้ น ฐาน
ปรับรหัส
กระบวนการแบบเรียกซ้า การค้นหาข้อมูล การเรียงลาดับ
วิชา ปรับ
และการท่ อ งเข้ า ไปในรู ป แบบต่ า ง ๆ ตารางแฮช การ
ชื่อ และ
ประเมินและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อน
คาอธิบาย
ของขั้นตอนวิธีตา่ ง ๆ
รายวิชา
Data abstraction and representation, basic data
structures, array, linked- listed, stack, queues, trees,
graph, fundamental algorithms, recursive procedures,
search, sorting, traverse, hash table, evaluation and
analysis of algorithm efficiency and complexity
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5) 226393 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
Operating System
แนวคิ ด พื้น ฐานของระบบปฏิ บั ติ ก าร การจั ด การ
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ การจัดลาดับงาน
กระบวนการ การประสานจังหวะกระบวนการ การจัด
ก า ร ป ร ะ ส า น เ ว ล า แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร จั ด ก า ร
ตารางและการส่งต่อกระบวนการ การขัดจังหวะ การติด
หน่วยความจา หน่วยความจาเสมือน การจัดการอุปกรณ์
ตาย การจัดการหน่วยความจาหลักและหน่วยความจา
ต่ อ พ่ ว ง ระบบแฟ้ ม ข้ อ มู ล การรั ก ษาความปลอดภั ย
เสมือน การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้อมูล ความ
ระบบปฏิบัติการในระบบสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง
ปรับรหัส
มั่นคงและการปกป้องระบบ การประเมินประสิทธิภาพ
Operating system evolution, peocess scheduling,
และ
และเทคโนโลยีใหม่ของระบบปฏิบัติการ
synchrinisation and communication, memory คาอธิบาย
Basic concepts of operating system, process
management, virtual memory, i/ o management, file รายวิชา
management, process synchronization, process
system, security, embedded real-time operating system
scheduling and dispatch, interrupt, deadlock, main
memory and virtual memory management, device
management, file management, system security and
protection, system performance evaluation and new
technology of operating system
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สาระที่
ปรับปรุง

235013

แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5) 226292
Object-Oriented Concepts and Programming
แนวคิด เชิงวัตถุ การวิเ คราะห์และออกแบบระบบ
ด้ ว ยยู เ อ็ ม แอล แบบจ าลองยู ส เคส แบบจ าลองเชิ ง
โครงสร้าง แบบจาลองเชิงพฤติกรรม การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ ภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ
คุณลักษณะ วิธี การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การรับ
ทอด การพ้องรูป ส่วนต่อประสาน
Concept of object- oriented, system analysis and
design with UML, USE- CASE model, structural model,
behavioral model, object-oriented programming, object
oriented programming language, class, object,
attribute, method, encapsulation and information
hiding, inheritance, polymorphism, interface

การจาลองและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Modeling and Programming
แ น ว คิ ด ก ร ะ บ ว น ทั ศ น์ เ ชิ ง วั ต ถุ ร า ย ล ะ เ อี ย ด
แบบจาลองวัต ถุ แนวคิดการจาลองด้วยยูเอ็มแอล การ
ออกแบบเชิงโครงสร้างและเชิงพฤติกรรม การย้ายรูปการ
วิเ คราะห์แ ละการออกแบบส าหรับ การสร้า งซอฟต์แวร์
ระเบียบวิธีในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุ คุณลักษณะ
วิธีก าร การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมู ล การรับ ทอด การ
พ้องรูป ส่วนต่อประสาน เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุระดับสูงสาหรับการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สมั ยใหม่ ปรับรหัส
กิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรม
ปรับชื่อ
Concept of object- oriented paradigm, detailed
และ
object models, modeling concepts with UML, structural คาอธิบาย
and behavioral designs, analysis and design migration for รายวิชา
software implementation, object- oriented programming
methodology, class, object, attribute, method,
encapsulation and information hiding, inheritance,
polymorphism, interface, high- level object- oriented
programming techniques for developing modern
software systems, practical activity for engineering skill
enhancement

235015

ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5) 226394
Artificial Intelligence
หลั ก การและประวั ติ ข องปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ปริ ภู มิ
สถานะและการค้ น หา ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารค้ น หาการแทน
ความรู้โดยใช้ตรรกะเพรดิเคต วิศวกรรมความรู้ โปรล็อก
เบื้องต้น การประมวลผลภาษาธรรมชาติเ บื้องต้น การ
เรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธี
พันธุกรรม หุ่นยนต์
Principle and history of artificial intelligence, state
space and search, search algorithm, knowledge
representation by using predicate logic, knowledge
engineering, introduction to prolog, introduction to
natural language processing, machine learning, artificial
neural network, genetic algorithm, robot

ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
หลั ก การและประวั ติ ข องปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ปริ ภู มิ
สถานะและการค้ น หา ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารค้ น หา การแทน
ความรู้ โ ดยใช้ ต รรกะเพรดิ เ คต วิ ศ วกรรมความรู้ การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ เ บื้ อ งต้ น การเรี ย นรู้ ข อง
ปรับรหัส
เครื่ อ งจั ก ร โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง
และ
พันธุกรรม
คาอธิบาย
Principle and history of artificial intelligence, state
รายวิชา
space and search, search algorithm, knowledge
representation by using predicate logic, knowledge
engineering, introduction to natural language processing,
machine learning, artificial neural network, genetic
algorithm
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ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5) 226395 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System
Database Management System
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ของระบบฐานข้ อ มู ล และระบบ
Database systems concepts, data modeling,
จั ด การฐานข้ อ มู ล แบบจ าลองข้ อ มู ล ฐานข้ อ มู ล เชิ ง
relational database design, relational databases,
สั ม พันธ์ การวิเ คราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิง
database query languages, physical database design,
สัมพันธ์ การทาให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน ภาษาสอบถาม
transaction processing, distributed databases, database
การประมวลผลรายการ ฐานข้อมู ล แบบกระจาย การ
system application development
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การบูรณภาพและความ
แนวคิ ด ระบบฐานข้ อ มู ล แบบจ าลองข้ อ มู ล การ
มั่นคงของข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อมกัน ความมั่นคง
ออกแบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ ฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์
ปรับรหัส
และการป้องกันฐานข้อมูล การสารองข้อมูลและการคืน
ภาษาสอบถามฐานข้ อ มู ล การออกแบบฐานข้ อ มู ล เชิง
ปรับชื่อ
สภาพ การล็ อ ค เทคโนโลยี ใ หม่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบ
กายภาพ การประมวลผลรายการ ฐานข้อมูลแบบกระจาย
และ
ฐานข้อมูล ข้อมูลเชิงพื้นที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
คาอธิบาย
ฐานข้อมูล
รายวิชา
Basic concept of database system and database
management system, data modeling, relational
database, relational database analysis and design,
normalization, query language, transaction processing,
distributed database, physical database design, data
integrity and security, concurrency control, database
security and protection, backup and recovery, locking,
new technology of database system, spatial data,
application of database development
235035 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5) 226396 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
Software Engineering
หลั ก การทางวิศวกรรมซอฟต์แ วร์ ประโยชน์ข อง
หลั ก การและความรู้ ท างวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ แบบจาลอง
กระบวนการซอฟต์ แ วร์ แบบจ าลองกระบวนการ
กระบวนการซอฟต์ แ วร์ เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยทางวิ ศ วกรรม
ซอฟต์ แ วร์ การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการ ข้ อ ก าหนด
ซอฟต์ แ วร์ ความต้ อ งการซอฟต์ แ วร์ การออกแบบ
ซอฟต์แ วร์ สถาปั ต ยกรรมระบบและการออกแบบ การ
ซอฟต์ แ วร์ การท าให้ เ กิ ด ซอฟต์ แ วร์ การทดสอบ
ออกแบบเชิ ง วั ต ถุ การสร้ า งซอฟต์ แ วร์ การทดสอบ
ซอฟต์ แ วร์ การบ ารุ ง รั ก ษาซอฟต์ แ วร์ การรื้ อ ปรั บ
ซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ การทวนสอบและการ ปรับรหัส
ซอฟต์แวร์ การจัดการซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยง
ตรวจสอบ โมเดลเช็ ค กิ้ง และการจาลองเชิง รูป นั ย การ
และ
การจัด การโครงแบบซอฟต์แ วร์ การควบคุม คุณ ภาพ
ติดตั้งซอฟต์แวร์และการบารุงรักษาหลังการส่งมอบ การ คาอธิบาย
ซอฟต์แ วร์ หลั ก การเชิง วัต ถุแ ละยูเ อ็ม แอล กรอบงาน
จัดการโครงการซอฟต์แวร์ การประเมินและจัดการความ รายวิชา
หัวข้อทางวิชาชีพและจริยธรรม
เสี่ยง เครื่องมือเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้
Principles of software engineering, advantages of
ทางวิศวกรรมซอฟต์แ วร์ เทคโนโลยีใหม่ ข องวิศวกรรม
software engineering, software processes, software
ซอฟต์แวร์ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
process models, CASE tools, software requirements,
Principles and knowledge of software engineering,
software design, software construction, software
software processes, software process models,
testing, software maintenance, software reengineering,
requirements analysis, software specification, system
software management, risks management, software
architecture and design, object- oriented design,

108
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

configuration management, software quality controls,
principles of object orientation and UML, frameworks,
professional and ethical issues

226091

software construction, software testing and quality
assurance, verification and validation, model checking
and formal modeling, software deployment and postdelivery maintenance, software project management,
risk assessment and management, practical tools for
enhancing knowledge base of software engineering,
emerging technologies of software engineering in the
future
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Preparation for Computer Engineering Professional
Experience
(ไม่นับหน่วยกิต)
รูป แบบและกระบวนการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ
สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การสื่อสาร
และเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการ การพัฒ นาบุ ค ลิก ภาพเพื่อการปฏิ บัติงาน
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอโครงงาน การฝึก
ทักษะเฉพาะทาง
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

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

กลุ่มวิชาเอกเลือก
226371

การประมวลสัญญาณดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Signal Processing
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของการประมวลผลสั ญ ญาณ
ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ การแปลงสัญญาณแอนาล็อกเป็น
สั ญ ญาณดิ จิ ทั ล และการแปลงสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล เป็ น แอ
นาล็ อ ก สั ญ ญาณในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
สัญญาณเวลาแบบไม่ตอ่ เนื่องและแบบต่อเนื่อง การแปลง
ซี การวิ เ คราะห์ ก ารแปลงของระบบเชิ ง เส้ น แบบไม่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา การออกแบบตั วกรองสั ญญาณ
ดิจิทัลการแปลงฟูเรียร์ไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูเรียร์แบบ
รวดเร็ว
Signal concepts, samplingtheorem, analog- todigital and digital- to- analog conversion, signal in time
domain and frequency domain, discrete time and
continuous time signals, z-transform, transform analysis

รายวิชา
ใหม่
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ปรับปรุง

of linear time- invariant systems, digital filter design,
discrete Fourier transform, fast Fourier transform

226313

เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
Data mining
คุณลักษณะของข้อมูล เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
ขั้นตอนวิธีการจาแนก ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่ม ขั้นตอนวิธี
เหมืองกฎ การวัด ประสิท ธิภ าพของเหมืองข้อมู ล การ
ประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล
Characteristic of data, data mining techniques,
classification algorithms, clustering algorithms, rule
mining algorithms, measuring effectiveness of data
mining, data mining applications

226416

226417

226371

การประมวลผลภาพดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Image Processing
การได้ม าของภาพและการแสดง ระบบการรั บ รู้
ภาพของมนุษย์ การแทนสี การสุ่มและจัดระดับ การรับรู้
ภาพ การแปลงภาพและการปรับปรุงคุณภาพของภาพ
การกรองและรหัส ภาพ การแปลงดีส ครีต โคไซน์ การ
แปลงฟูเรียร์แบบเร็ว การแปลงเวฟเลท
Image acquisition and display, human visual
perception system, color representations, sampling and
quantization, image perception, image transformation
and enhancement, image filtering and coding, discrete
cosine transform, fast fourier transform, wavelet
transform

เหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data mining
คุณลักษณะของข้อมูล เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
ขั้นตอนวิธีการจาแนก ขั้นตอนวิธี การจัดกลุ่ม ขั้นตอนวิธี
เหมื อ งกฎ การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของเหมื อ งข้ อ มู ล การ
ประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล
Characteristic of data, data mining techniques,
classification algorithms, clustering algorithms, rule
mining algorithms, measuring effectiveness of data
mining, data mining applications
การทดสอบซอฟต์แวร์แบบรวดเร็ว
3(2-2-5)
Rapid Software Testing
Classical software testing methodology, contextdriven approach, rapid testing, observation and
inference, test heuristics, test coverage, exploratory
testing, test procedure and strategy, rapid test
documentation and reporting
ระเบี ย บวิ ธี ก ารทดสอบซอฟต์ แ วร์ แ บบดั้ ง เดิ ม
วิธีก ารที่ขับ เคลื่อนด้วยบริบ ท การทดสอบแบบรวดเร็ว
การสังเกตการณ์และการอนุมาน วิทยาการศึกษาสานึก
การทดสอบ การครอบคลุมการทดสอบ การทดสอบเชิง
การตรวจสอบ ขั้ น ตอนและกลยุ ท ธ์ ก ารทดสอบ การ
เตรียมเอกสารและการรายงานการทดสอบแบบรวดเร็ว

เปลี่ยน
รหัสวิชา

รายวิชา
ใหม่

ปิด
รายวิชา
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226472

226343

226455

สาระที่
ปรับปรุง

หัวข้อปัจจุบันด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Current Topics in Computer Engineering
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบัน
หรื อ กรณี ศึ ก ษา ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ วิศ วกรรมคอมพิวเตอร์
ทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย รายวิชา
และการตอบข้อซักถาม
ใหม่
Selecting interesting or current topic or case study
related to computer engineering, related fundamental
theories, studying, collecting data, analyzing and
synthesizing, presenting, discussing and answering
question
สมองกลฝัง่ ตัวแบบเวลาจริง
3(2-2-5) 226343 ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริง
3(2-2-5)
Real-time embedded system
Real-time Embedded System
หลักการระบบเรียลไทม์ สถาปัตยกรรมสมองกลฝัง
ประวัติและภาพรวม ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฝัง
ตัว การทางานพร้อมกัน การเขียนโปรแกรมระบบสมอง
ตั ว การเขี ย นโปรแกรมระบบสมองกลฝั ง ตั ว ก า ร
กลฝัง ตัวและเครื่องมือในการพัฒนา การหาค่า เหมาะ
ประมวลผลที่ ใ ช้ พ ลั ง งานต่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการ
ที่ สุ ด ในการโปรแกรม การบู ร ณาการฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ออกแบบระบบ หลักการการออกแบบ เครื่องมือในการ ปรับชื่อ
ซอฟต์แวร์ในแง่ของสถาปัตยกรรมโพรเซสเซอร์แบบฝัง
พัฒนา มัลติโพรเซสเซอร์แบบฝังตัว ระบบเครือข่ายสมอง
และ
ตัว การประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง
กลฝังตัว การเชื่อมต่อระบบและสัญญาณผสม
คาอธิบาย
Real- time principles, embedded architectures,
History and overview, Embedded Microcontrollers, รายวิชา
concurrency, embedded systems programming and
Embedded Programs, Real- time Operating systems,
development tools, program optimization, integrated
Low-power Computing, Reliable System Design, Design
hardware and software aspects of embedded processor
Methodologies,
Tool
Support,
Embedded
architecture, implementation, real- time embedded
Multiprocessors, Networked Embedded System,
system applications
Interfacing and Mixed-signal System
ความมั่นคงอินเตอร์เน็ต
3(3-0-6) 226354 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง 3(2-2-5)
Internet Security
Computer System Administration and Security
พื้นฐานมั่นคงคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงการสื่อสาร
พืน้ ฐานการบริหารจัดการระบบ การออกแบบระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต การให้ บ ริ ก ารจ าเป็ น ทางด้ า นความ
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการเครื่องบริการ บริการของ
ปลอดภัยได้แก่ การพิสูจน์ตัวจริง การควบคุมการเข้าถึง
เครื่องบริก ารและการจัด การ เครื่องจัก รเสมือน ความ ปรับรหัส
บู ร ณภาพและการรั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล การจั ด
มั่ น คงระบบ ความมั่ น คงเครื่องบริการ ความมั่ น คงการ ปรับชื่อ
เส้นทาง ไฟร์วอลล์ เครือข่ายส่วนตัวเสมือน และความ
สื่อสารและเครือข่าย ความมั่นคงอินเทอร์เน็ต การสารอง
และ
มั่นคงเว็บ
การกู้คืน การดูแล การบริหารจัดการเครือข่าย เครื่องมือ คาอธิบาย
Computer security basic, internet communication
การบริการจัดการ
รายวิชา
security, authentication, access control, integrity and
System administration basic, computer system
confidentiality of data, routing, firewalls, virtual private
design, server operating system, server service and
networks, web security
management, virtual machine, system security, server
security, communication and network security, Internet
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security, backup, recovery, maintenance, network
administration, administration tools
226444

อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกต์ 3(2-2-5)
Internet of Everything and Applications
ประวัติและภาพรวม หลักการพืน้ ฐานเครือข่ายไอโอ
ที หลักการพื้นฐานการได้มาของข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล แพลตฟอร์ ม ไอโอที การเขี ย นโปรแกรมไอโอที
เครือข่ายการต่อประสานรถยนต์ยุคไอโอที ระบบพลังงาน
ยุคไอโอที ระบบสุขภาพยุคไอโอที ระบบอุตสาหกรรมยุค
ไอโอที ระบบคมนาคมชาญฉลาด บ้ า นอั จ ฉริ ย ะ เมื อง
อัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้งาน
History and Overview, Principle of IoE network,
Principle of Data acquisition and analysis, IoE platform,
IoE Programs, Connected cars IoE, Smart grids IoE,
Health- care IoE, Industrial IoE, Intelligent Transportation
System, Smart Home, Smart City, Smart Farm,
Applications

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

001111
005171
226111
241151
242101
244101
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ชั้นปีท่ี 1

ชั้นปีท่ี 1

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวติ และสุขภาพ
หลักการแก้ปญ
ั หาและการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1

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

001102
226111

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

241151
244101
004101
001101

รวม

19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
หลักการแก้ปญ
ั หาและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น
แคลคูลัส 1
ฟิสิกส์ 1
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
การใช้ภาษาไทย
รวม

ภาคการศึกษาปลาย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
19 หน่วยกิต

รายวิชา
ใหม่

112
001112
005173
244102
241152
235021

ภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะชีวติ
ฟิสิกส์ 2
แคลคูลัส 2
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

001103
244102
241152
226112

226121
004xxx

การออกแบบระบบดิจทิ ัล1
กลุ่มวิชาพลานามัย

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

226121
003202

รวม

19 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ฟิสิกส์ 2
แคลคูลัส 2
การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอน
คาสั่งและปริทัศน์
การออกแบบระบบดิจทิ ัล
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
20 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2

ชั้นปีท่ี 2

ภาคการศึกษาต้น

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

226222

ทักษะภาษาไทย
การจัดการการดาเนินชีวติ
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง
คอมพิวเตอร์
การออกแบบระบบดิจทิ ัล 2

241253
00xxxx*

แคลคูลัส 3
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

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

3 (2-3-6)

226231
241253
001204
002201
002202
226342

รวม
21 หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้นสิ ิตเลือกเรียนรายวิชา 001113ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ
ภาคการศึกษาปลาย

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง
คอมพิวเตอร์
-

4(3-3-8)

แคลคูลัส 3

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

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
การดาเนินชีวติ ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
ไมโครโพรเซสเซอร์และการ
เชื่อมต่อ
รวม

-

4(3-3-8)
20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

001134*

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่

3 (3-0-6)

-

-

-

003136*

พะเยาศึกษา

3 (2-2-5)

-

-

-

235013

3 (2-2-5)

226232
226241

แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ
หลักการอิเล็กทรอนิกส์
ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ

3 (2-3-6)
4(3-3-8)

-

264202

สถิตวิ ิศวกรรม

3 (3-0-6)

-

-

-

261101

เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-6)

-

-

-

226292

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
หลักการอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

226291
หมายเหตุ* ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

-

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

226241

19 หน่วยกิต

3(2-2-5)

003201

226232

รวม

การจาลองและการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ
-

โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูล
รวม

3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3

ชั้นปีท่ี 3

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

การวิเคราะห์และการออกแบบ
ขั้นตอนวิธี
ระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ข้อมูล
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเสรี

3 (2-2-5)

226314

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

226393
226395
-

3 (2-2-5)

226351

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

264202
226313

รวม

21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

การวิเคราะห์และการ
ออกแบบขัน้ ตอนวิธี
ระบบปฏิบัติการ
ระบบจัดการฐานข้อมูล
-

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

คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
3(2-2-5)
ข้อมูล
สถิตวิ ิศวกรรม
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
สาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
รวม
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

235035
226352

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

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

226396
226352

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

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

235015

ปัญญาประดิษฐ์

3 (2-2-5)

226394

ปัญญาประดิษฐ์

3(2-2-5)

226391

โครงงานด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

1 (0-3-2)

226381

1(0-3-2)

3(x-x-x)
3(x-x-x)

xxxxxx
xxxxxx

โครงงานด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
รวม

3(3-0-6)

226xxx
00xxxx

146200
รวม

16 หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)

19 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4

ชั้นปีท่ี 4

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

กฎหมายและจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์
โครงงานด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

1 (1-0-2)

100007

2(0-6-3)

226482

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
226453
226091

รวม

12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
226493

การฝึกงาน

226494

สหกิจศึกษา

หมายเหตุ* ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

1(1-0-2)
2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
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องค์ความรู้

X

226453 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
226492 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

X

X

X

X

226493 การฝึกงาน

X

X

X

X

226494 สหกิจศึกษา

X

X

X

X

X

X

(3) อิเล็กทรอนิกส์
226121 การออกแบบระบบดิจิทัล
226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์

X

226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์

X

226342 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ

X

X

226241 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

X

226343 ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริง
226391 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

X

226444 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกต์
226492 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

226493 การฝึกงาน

X

X

X

X

226494 สหกิจศึกษา

X

X

X

X

X

X

เนื้อหาความรู้

องค์การและระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

องค์ความรู้

(4) ตรรกศาสตร์ดิจิทัล
226121 การออกแบบระบบดิจิทัล
226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์

X

226342 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ

X

X

226241 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

X

226343 ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริง
226391 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

X

X

226444 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกต์

X

X

X

X

X

X

X

X

X

226492 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

X

X

X

X

226493 การฝึกงาน

X

X

X

X

226494 สหกิจศึกษา

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(5) โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
226291 โครงสร้างข้อมูล
226314 การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี
226371 การประมวลสัญญาณดิจทิ ัล
226391 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

X

226394 ปัญญาประดิษฐ์
226395 ระบบจัดการฐานข้อมูล

X

X

X

226416 เหมืองข้อมูล

X

X

X

X

226472 หัวข้อปัจจุบันด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

X

X

X

X

226492 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

X

X

X

X

146

เทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟต์แวร์

โครงสร้างพื้นฐานของระบบ

ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

226493 การฝึกงาน

X

X

X

X

226494 สหกิจศึกษา

X

X

X

X

X

X

X

เนื้อหาความรู้

องค์การและระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

องค์ความรู้

(6) โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
226342 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
226241 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

X

226343 ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริง

X

X

X

226354 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง

X

X

X

X

226391 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

X

X

X

X

226393 ระบบปฏิบัติการ

X

X

X

226444 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกต์

X

X

X

226492 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

X

X

X

X

226493 การฝึกงาน

X

X

X

X

226494 สหกิจศึกษา

X

X

X

X

226354 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง

X

X

X

X

226391 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

X

X

X

X

X

X

X

(7) ระบบปฏิบัติการ

226393 ระบบปฏิบัติการ
226492 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

X

X

X

X

226493 การฝึกงาน

X

X

X

X

226494 สหกิจศึกษา

X

X

X

X

226354 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง

X

X

X

X

226391 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

X

X

X

X

(8) ระบบฐานข้อมูล
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226395 ระบบจัดการฐานข้อมูล

X

X

X

226416 เหมืองข้อมูล

X

X

X

X

226472 หัวข้อปัจจุบันด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

X

X

X

X

226492 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

X

X

X

X

226493 การฝึกงาน

X

X

X

X

226494 สหกิจศึกษา

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

226396 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

X

X

X

226417 การทดสอบซอฟต์แวร์แบบรวดเร็ว

X

X

X

เนื้อหาความรู้

องค์การและระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

องค์ความรู้

(9) วิศวกรรมซอฟต์แวร์
226292 การจาลองและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
226391 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

X

226472 หัวข้อปัจจุบันด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

X

X

X

X

226492 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

X

X

X

X

226493 การฝึกงาน

X

X

X

X

226494 สหกิจศึกษา

X

X

X

X

226351 คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล

X

X

226352 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

X

X

(10) เครือข่ายคอมพิวเตอร์

226354 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง

X

X

X

X

226391 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

226393 ระบบปฏิบัติการ
226453 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
226492 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

X

X
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226493 การฝึกงาน

X

X

X

X

226494 สหกิจศึกษา

X

X

X

X

เนื้อหาความรู้

องค์การและระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

องค์ความรู้

หมายเหตุ * องค์ความรู้ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร์
IEEE และ ACM มีรายละเอียดดังนี้
(1) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals)
- Programming Paradigms
- Programming Constructs
- Algorithms and Problem-solving
- Recursion
- Event Driven and Concurrent Programming - Object-oriented Programming
- Using API
(2) คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Mathematics)
- Functions, Relations and Sets
- Basic Logic
- Proof Techniques
- Basics of Counting
- Graphs and Trees
- Discrete Probability
- Recursion
- Continuous Probability
- Expectation
- Sampling Distribution
- Stochastic Processes
- Estimation
- Hypothesis Tests
- Correlation and Regression
(3) อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
- Electronic Properties of Materials
- Interfacing Logic Families and Standard Buses
- Diodes and Diode Circuits
- Operational Amplifiers
- MOS Transistors and Biasing
- Circuit Modeling and Simulation
- MOS Logic Families
- Data Conversion Circuits
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- Bipolar Transistors and Logic Families
- Electronic Voltage and Current Sources
- Design Parameters and Issues
- Amplifier Design
- Storage Elements
- Integrated Circuit Building Blocks
(4) ตรรกศาสตร์ดจิ ทิ ัล (Digital Logic)
- Switching Theory
- Digital Systems Design
- Combinational Logic Circuits
- Modeling and Simulation
- Modular Design of Combinational Circuits - Formal Verification
- Memory Elements
- Fault Models and Testing
- Sequential Logic Circuits
- Design for Testability
(5) โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)
- Basic Algorithmic Analysis
- Computing Algorithms
- Linked List, Queues, Stacks
- Distributed Algorithms
- Binary Tree, B-Tree, Heap
- Algorithmic Complexity
- Algorithmic Strategies
- Basic Computability Theory
(6) โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture and Organization)
- Fundamentals of Computer
- Processor Systems Design
- Computer Arithmetic
- Organization of the CPU
- Memory System Organization and Architecture - Performance
- Interfacing and Communication
- Distributed System Models
- Device Subsystems
- Performance Enhancements
(7) ระบบปฎิบัติการ (Operating Systems)
- Design Principles
- Memory Management
- Concurrency
- Device Management
- Scheduling and Dispatch
- Security and Protection
- File systems
- System Performance Evaluation
(8) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)
- Database Systems
- Relational Database Design
- Data Modeling
- Transaction Processing
- Relational Databases
- Distributed Databases
- Database Query Languages
- Physical Database Design
(9) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
- Software Processes
- Software Tools and Environments
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- Software Requirements and Specifications - Language Translation
- Software Design
- Software Project Management
- Software Testing and Validation
- Software Fault Tolerance
- Software Evolution
(10) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
- Communications Network Architecture
- Wireless and Mobile Computing
- Communications Network Protocols
- Performance Evaluation
- Local and Wide Area Networks
- Data Communications
- Client-server Computing
- Network Management
- Data Security and Integrity
- Compression and Decompression

