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มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0706
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Engineering Program in Software Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Bachelor of Engineering (Software Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.Eng. (Software Engineering)
วิชาเอก
ไม่มี
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 128 (1) หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือนิสติ ต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

2
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 34 (5/2559) วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 121 (5/2560) วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (แบบรายงาน หน้า 2 ข้อ 5)
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรซอฟต์แวร์
8.2 นักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์
8.3 นักออกแบบซอฟต์แวร์
8.4 นักเขียนโปรแกรม
8.5 นักทดสอบซอฟต์แวร์
8.6 นักบารุงรักษาซอฟต์แวร์
8.7 ผูป้ ระสานงานโครงงานซอฟต์แวร์
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ลาดับ
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เลขบัตรประจาตัว

ตาแหน่ง

ประชาชน

วิชาการ

1*
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อาจารย์

2*

นายเชาวน์ ปอแก้ว

16798001xxxxx

อาจารย์

3*

นายดวิษ แสนโภชน์

16599003xxxxx

อาจารย์

4*

นางสาวเมธยา ราชคมน์

25601000xxxxx

อาจารย์

5*

นายณัฐพล หาญสมุทร

55505001xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ

M.CompSc.
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สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการด้านไอที( IT Services) เป็นปัจจัยหนึ่งในการดารงชีวิต
ประจาวันของมนุษย์ และสาหรับวิชาชีพต่างๆ ที่ตอ้ งใช้บริการเฉพาะด้าน การเข้าใจบริบทในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับงานนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญขึ้นเรื่อยๆ
ในทางเดี ย วกั น เป้ า หมายของกรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (กรอบนโยบาย ICT2020) และร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร (ฉบับ ที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 คือ การเพิ่มการเข้ า ถึ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนให้ทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศได้ เพิ่มบทบาทของอุตสาหกรรมไอซีทีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับความ
พร้อมด้านไอซีทีของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยกรอบนโยบาย ICT2020 ได้กาหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา 7 ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง นี้ (1) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานไอซี ที ใ ห้ มี ค วามทั น สมั ย
มีการกระจายอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย (2) พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์
และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (3) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไอซีที (4) ใช้ไอซีทีเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการของภาครัฐ (5) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ไอซีที เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งภาคการผลิต (6) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ไอซีทีเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม (7) พัฒนา
และประยุกต์ไอซีทีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้มีทิศทางตามที่กล่าว จาเป็นต้องอาศัยการพัฒนาทุน
มนุษย์ให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาไอซีทีของประเทศ นอกจากจะพัฒนาทุนมนุษย์ให้ ชานาญในการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว ยังต้องพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
ตามหลักการพืน้ ฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การทางานเป็นทีม เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่ได้มีความถูกต้อง มี
คุ ณ ภาพ ครบถ้ ว นตามความต้ อ งการ กระบวนการพั ฒ นาสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล
และตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและมหาวิทยาลัยพะเยาที่จะพัฒนาบุคลากรและนิสิตให้มีทักษะและความสามารถด้าน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชน และประเทศชาติ
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สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การสื่ อ สารเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นสั ง คมมนุ ษ ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้บุคคลสามารถนามาประยุก ต์ใช้ในการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ และมีอิสระที่จะเลือกกระทาการใด ๆ ได้มากขึ้น โดยปัจเจกชนทั่วไปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางโลกออนไลน์ ในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การ
งาน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญของการสร้างสังคมแห่งความรู้ และเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากจะช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน หรือผูส้ นใจเข้าศึกษาในส่วน
ภูมิภาค สามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน ยังมีส่วนช่วยในการพั ฒนาสังคมไปสู่
สั ง คมแห่ ง ความรู้ ผ่ า นทางการใช้ ง านเทคโนโลยี อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ
น าไปสู่ ก ารเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ในการพั ฒ นาด้ า นต่ า ง ๆ ด้ ว ยความรอบคอบและเป็ น ไป
ตามลาดับขั้นตอน เพื่อก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่ างยั่งยืน โดยทั่วถึง เท่าเทียม มั่นคง และปลอดภัย ในทุก
ชุมชนและท้องถิ่ น สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสานึก ใน
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และดาเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรนอกจากจะเน้นในความสามารถการเขียนโปรแกรมแล้ว ยังมุ่งเน้นความรู้
ความเข้าใจในระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การทางานเป็น
ทีม เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่ได้มีความถูกต้อง มีคุณภาพ ครบถ้วนตามความต้องการและสนองต่อผูใ้ ช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนั้นแล้วยัง
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตปฏิบัติงานได้อย่ างมี คุณธรรม จริย ธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ
สามารถเรียนรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ด้วยตนเอง และต่อยอดพัฒนา เป็นความรู้จากภูมิปัญ ญาไทย
มีทักษะในการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญ หาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใ หม่ๆ ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
ในการพัฒนาหลักสูตรได้คานึงถึงความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ที่เ น้นการเป็นสถาบันพั ฒนาบุค ลากรที่มี มาตรฐานคุ ณภาพการอุด มศึก ษา มีความเป็นเลิศในการ
ประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี สู่ ชุ ม ชน และพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของชุ ม ชน
มีวัตถุประสงค์รว่ มหรือจุดเน้นที่ใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยมี 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อจัด การเรี ย นการสอนที่เ น้ นให้นิ สิต อยู่ แ ละเรี ย น (Live and Learn) อย่างมีค วามสุ ข
จบไปมีงานทาและเป็นคนดีของสังคม
2. เพื่ อ ท าการวิ จั ย ที่ เ น้ น การสร้ า งปั ญ ญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคี ย งคู่ ชุ ม ชน
(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)
3. เพื่ อ บริ ก ารวิ ช าการโดยเน้ น การใช้ ปั ญ ญารวมหมู่ เ พื่ อ พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
(Community Empowerment)
4. เพื่อทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)
สู่สากล
5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241151 แคลคูลัส 1
Calculus I
241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I
241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
244103 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics

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

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

รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
264202 สถิตวิ ิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด
Strategic and Reflective Reading
146132 การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะนิติศาสตร
100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร
1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
13.1.2.5. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Computer Networks and Internets
กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
227252 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
3(2-2-5)
User Interface Design and Implementation
กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
การบริหารจัดการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุก าร ท าหน้าที่
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไป ใน
ทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
ผู้ป ระสานงานรายวิชา และจัด ระบบการบริหารจัดการโดยการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
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อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าและอาจารย์ ผู้ ป ระสานงานรายวิ ช า คื อ ท าหน้ า ที่ ป ระสานงาน/ ช่ ว ย
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/คณะวิชาอื่นหรือสถาบัน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้
ของแต่ละรายวิชา รวมทั้งจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์แก้ปัญหาอุตสาหกรรม จริยธรรมและนวัตกรรมควบคู่ ตระหนักรู้
การทางานร่วมกัน ก้าวทันมาตรฐานสากล
ความสาคัญ
ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์มี ความต้ องการทรั พยากรด้ านบุคคลที่มี ความรู้ ค วาม
ชานาญในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งจาเป็นต่อการผลิตซอฟต์แวร์อันเป็นรากฐานของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
จึงเล็งเห็นความจาเป็นในการจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ศั ก ยภาพเปี่ ย มไป ด้ ว ยความพร้ อมทั้ ง ภาคท ฤษ ฎี แ ละป ฏิ บั ติ ใ นด้ า น
กระบวนการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ มี ค วามสามารถในการค้ น คว้ า หาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ได้ ด้ ว ยตนเอง
ตลอดจนสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนา
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน และยังสามารถนาองค์ความรู้ไปต่อ
ยอดในระดับการศึกษาที่สูงขึน้ ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติตอ่ ไป
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตพร้อมใช้ที่มคี ุณลักษณะดังนี้
1.3.1 สามารถแสดงถึ งความเป็นวิศวกรซอฟต์ แวร์ ผู้ซึ่งใช้องค์ความรู้ท างวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ โดยตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ในการประกอบ
อาชีพและการดารงชีวิตในสังคม มีความพยายามและไม่ย่อท้อต่อการแก้ปัญหา และมีบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะนิสัยที่ดี
1.3.2 สามารถแสดงถึงความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้ซึ่งใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา บารุงรักษา ทดสอบ และ
ประเมินผลซอฟต์แวร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์หรือสิ่งใดที่มีซอฟต์แวร์ประกอบอยู่สามารถทางานได้ตรง
ตามความต้องการ
1.3.3 สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่น รับผิดชอบในการทางานของตน
1.3.4 มีความตระหนักถึงผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
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1.3.5 สามารถออกแบบวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสมด้ ว ยหลั ก การทางวิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์โดยคานึงถึงสภาวะแวดล้อม เช่น นโยบายองค์กร ขอบเขตโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา
โครงการ และความสามารถของทีมพัฒนาโครงการ เป็นต้น
1.3.6 สามารถเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันภายใต้เงื่อนไขที่จากัด สามารถเลือกใช้
วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
1.3.7 สามารถแสวงหาความรูเ้ พื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
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แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนและปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

กลยุทธ์
1.1 วางระบบกลไกการ
ดาเนินการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และหลักสูตรในระดับ
สากล (ACM)
1.2 ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีจาก
ผูป้ ระกอบการ ผูใ้ ช้บัณฑิต
และแหล่งข้อมูลอื่น
1.3 ติดตามและประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ 2.1 อาจารย์ใหม่ตอ้ งผ่านการ
มีความเชี่ยวชาญในการสอน
อบรมหลักสูตรเบือ้ งต้น
ตามหลักสูตร
เกี่ยวกับเทคนิคการสอน
และการวัดประเมินผล
2.2 สนับสนุนอาจารย์ด้านการ
เรียนการสอนให้ทางาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก
2.3 สนับสนุนให้อาจารย์มี
การอบรมหรือสอบ
ใบรับรอง (Certificate) ใน
ด้านที่เกี่ยวข้อง

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1.1 รายงานผลการ
ดาเนินการหลักสูตร
(มคอ.7)
1.2 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจสถาน
ประกอบที่วา่ จ้างบัณฑิต
เฉลี่ยอยู่ในระดับดี
1.3 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบัณฑิต
ต่อหลักสูตรเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี
2.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้า
ร่วมโครงการอบรม
เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย
2.2 อาจารย์ในสาขามีปริมาณ
งานด้านบริการวิชาการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของภาระงานในแต่ละปี
2.3 อาจารย์ในสาขาผ่านการ
อบรมหรือมีใบรับรองใน
ด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาความสามารถของ
บุคลากรในด้านงานวิจัย

กลยุทธ์
3.1 สนับสนุนให้บุคลากร
นาเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3.2 สนับสนุนให้บุคลากรยื่น
ขอทุนวิจัยในแหล่งทุน
วิจัยต่างๆ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
3.1 มีการตีพมิ พ์ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ในสาขาทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
อย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน
3.2 อาจารย์ในสาขามีการยื่นขอ
ทุนวิจัยอย่างน้อย 1 โครงการ
ในแต่ละปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
การดาเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (แบบรายงาน หน้า 5 ข้อ 2.3)
2.2.1 สาเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
พะเยา
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย
2.3.2 การอ่านแบบเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ
2.3.3 พืน้ ฐานด้านวิศวกรรม เช่น ฟิสิกส์ แคลคูลัส เป็นต้น

15
กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.2 จัด กิ จกรรมปรับพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ แคลคูลัส และ
ฟิสิกส์
แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
30
30
60
90
120
120
รวม
30
30
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2562

2560

2561

2563

10,907,018
5,907,018
5,000,000

11,561,440
6,561,440
5,000,000

12,255,126 12,990,433
6,255,126 6,990,433
6,000,000 6,000,000

13,725,740
7,725,740
6,000,000

1,400,000
300,000
600,000
300,000
200,000

1,600,000
300,000
750,000
300,000
250,000

1,700,000
300,000
750,000
400,000
250,000

1,800,000
400,000
750,000
400,000
250,000

1,900,000
500,000
750,000
400,000
250,000

700,000
700,000

600,000
600,000

700,000
700,000

700,000
700,000

700,000
700,000

1,940,000 2,074,000 2,040,000 2,150,000
14,947,018 15,835,440 16,699,126 17,640,433

2564

2,256,000
18,581,740
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ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 128 (1) หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
67 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
เกณฑ์ มคอ.1

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
73 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

17
หมวดวิชา
2.2.3 การฝึกงานและ
สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

120 หน่วยกิต

133 หน่วยกิต

128 (1) หน่วยกิต

เกณฑ์ มคอ.1

รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
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 Environment Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต
จานวน 30 หน่วยกิต
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)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
241151 แคลคูลัส 1
Calculus I
241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I
241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
244103 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
264202 สถิตวิ ิศวกรรม
Engineering Statistics
264324 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
Engineering Economics

100007
146113
146132
225251
227101
227102
227171
227203

จานวน
จานวน

2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด
Strategic and Reflective Reading
การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
Computer Networks and Internets
พืน้ ฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 1
Fundamental of Problem Solving and Programming I
พืน้ ฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 2
Fundamental of Problem Solving and Programming II
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
Introduction to Software Engineering
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

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

73 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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227204
227205
227206

227251
227252
227321
227331
227341
227361
227372
227373
227422
227474
227481

Principles of Object-Oriented Programming
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
Computer Organization and Operating Systems
แนวคิดของอัลกอริทึม
Concepts of Algorithms
พืน้ ฐานของระบบฐานข้อมูล
Fundamental of Database System
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
Object-Oriented Software Engineering
การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
User Interface Design and Implementation
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
Software Engineering Project I
สถาปัตยกรรมและการสร้างซอฟต์แวร์
Software Architecture and Construction
ความต้องการซอฟต์แวร์
Software Requirements
การทดสอบซอฟต์แวร์
Software Testing
กระบวนการซอฟต์แวร์
Software Processes
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
Software Engineering Project II
วิวัฒนาการและการบารุงรักษาซอฟต์แวร์
Software Evolution and Maintenance
คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์
Software Quality and Measurement
2.2.2 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

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

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

6 หน่วยกิต
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โดยให้นิสติ เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development
225351 ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Computer and Network Security
227375 หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Current Topics in Software Engineering

3(2-2-5)

227462

3(2-2-5)

227476

การทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ
Automated Software Testing
การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Configuration Management

2.2.3 การฝึกงานและสหกิจศึกษา
227424 การฝึกงาน*
Professional Training
227425 สหกิจศึกษา*
Co-Operative Education

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในมห าวิ ท ยาลั ย พ ะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 1 หน่วยกิต
227423 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1(0-2-1)
Preparation for Software Engineering Professional Experience
** รหัส 227423 มีในโครงสร้างรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

21
แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102
003202
004101
100007
227101
241151

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
พืน้ ฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 1
Fundamental of Problem Solving and Programming I
แคลคูลัส 1
Calculus I
รวม

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

16 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
001101
001103
227102
227171
241334
244103

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
พืน้ ฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 2
Fundamental of Problem Solving and Programming II
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
Introduction to Software Engineering
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
รวม

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

19 หน่วยกิต

23
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002201
227203
227204
227205
241324

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Principles of Object-Oriented Programming
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
Computer Organization and Operating Systems
แนวคิดของอัลกอริทึม
Concepts of Algorithms
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I
รวม

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

18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
002202
003201
004201
227206
227251
227252

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
พืน้ ฐานของระบบฐานข้อมูล
Fundamental of Database System
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
Object-Oriented Software Engineering
การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
User Interface Design and Implementation
รวม

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

18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
146132
227331
227341
227372
264324
xxxxxx

การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
สถาปัตยกรรมและการสร้างซอฟต์แวร์
Software Architecture and Construction
ความต้องการซอฟต์แวร์
Software Requirements
กระบวนการซอฟต์แวร์
Software Processes
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
225251
227321
227361
227373
264202
xxxxxx

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
Computer Networks and Internets
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
Software Engineering Project I
การทดสอบซอฟต์แวร์
Software Testing
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
สถิตวิ ิศวกรรม
Engineering Statistics
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

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

16 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
146113
227422
227423

227474
227481
xxxxxx
xxxxxx

การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด
Strategic and Reflective Reading
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
Software Engineering Project I|
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
Preparation for Software Engineering Professional
Experience
วิวัฒนาการและการบารุงรักษาซอฟต์แวร์
Software Evolution and Maintenance
คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์
Software Quality and Measurement
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

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

17(1) หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
ให้นสิ ิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา
227424 การฝึกงาน
Professional Training
227425 สหกิจศึกษา
Co-Operative Education
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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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
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่ านและถ่ายทอดข่าว
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 การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation
to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
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 daily life, waste processing and environmental
saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนิ นชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal
setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
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economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and
management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒนธรรมไทย ทัก ษะการพูดในที่ชุมชน คุณลัก ษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลัก ษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคมออนไลน์ กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทยและสากล
Regulations, rules, ethics, online social network etiquette, intellectual property law,law of
information and communication technology in Thailand and international
146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด
3(3-0-6)
Strategic and Reflective Reading
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจงานเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ทั้งในระดับย่อหน้าและ
เรื่องที่ยาวกว่า โดยเน้นการใช้การเดาความหมายของคาศัพท์ การตรวจสอบบทอ่านและการคาดการณ์
เนื้อหาล่ว งหน้า การอ่านแบบเร็ว เพื่อจับ ประเด็นสาคัญ และเพื่อหาข้อมูลเฉพาะที่ ต้องการ การหา
ใจความสาคัญ การสรุปความ การตีความ การพัฒนาความเร็วในการอ่าน ทักษะการอ่านสะท้อนคิด
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย ทรรศนะและ
น้าเสียงของผู้เขียน การเปรียบเทียบข้อมูลในบทอ่านและเชื่อมโยงเหตุผลกับความคิดเห็นส่วนตัว
Skills in reading different types of texts in English to develop reading comprehension ability
in both paragraph level and longer passages by employing different types of reading strategies,
guessing word meaning, previewing and predicting, skiming, scanning, identifying main idea,
summarizing, drawing conclusions, inferring, developing reading rate, skills in reflecting on texts,
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distinguishing fact from opinions, determining the writer’ s purpose, point of view, tones, making
logical and comparative connections between text information and personal ideas and opinions
146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน รูปแบบประโยค การ
ทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ การต่อรองราคา การเชิญ
การตอบรับและการปฏิเสธคาเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การ
เสนอความช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน
English listening and speaking skills for communication in daily life, sentence patterns,
greetings, introducing, saying goodbye, accepting, refusing, purchasing, bargaining, invitation,
accepting and rejecting invitation, blessing, asking and giving direction, making request, offering help,
giving instruction
225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)
Computer Networks and Internets
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่าย แบบจาลองเครือข่าย ชนิดข้อมูลและ
สัญญาณ สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารและการมัลติเพล็กซ์ อุปกรณ์เครือข่าย การตรวจจับข้อผิดพลาด
การควบคุ มการไหลของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด โปรโตคอลเครือข่าย ไอพีแอดเดรส
เครือข่ายย่อย การจัดเส้นทางแบบคงที่และแบบพลวัต เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความมั่นคงของเครือข่าย
เทคนิคการเข้ารหัส
Computer network technology, type of network, network model, type of data and signal,
transmission media and multiplex, network hardware, errors, error Detection and error Control, data
flow control, network protocol, IP address, subnet, static and dynamic routing, Internet, network
security, cryptography
225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์
เคลื่ อ นที่ วั ฏ จั ก รโปรแกรมประยุ ก ต์ การออกแบบและการพั ฒ นาส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้ แบบกราฟิ ก
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การส่งผ่านข้อมูล การเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การพัฒนาโปรแกรม ประยุกต์สาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile architecture, operating system, basics of a mobile application, application
lifecycle, design and developing graphic users interface, data passing, data storing, internal
device interfacing, mobile applications development
225351 ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3(2-2-5)
Computer and Network Security
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเข้ารหัสลับเบื้องต้น กุญแจส่วนตัวและ
กุญแจสาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์สิทธิ์และการยืนยันตัวบุคคล ใบรับรองสิทธิ์ การบริหาร
กุญแจ การบุกรุกในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การตรวจจับการบุกรุกและระบบป้องกั น
ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย
Basic computer security, basic cryptography, private key and public key, digital signature,
authentication and personal identifier, certificate, key management, network intrusion, kind of attack,
intrusion detection and prevention system, security software
227101 พื้นฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 1
3(2-2-5)
Fundamental of Problem Solving and Programming I
หลั ก การพื้นฐานของการแก้ปัญหาและการเขีย นโปรแกรม คณิตศาสตร์สาหรับ การเขียน
โปรแกรม อัลกอริทึมและการออกแบบ ผังงาน รหัสเทียม ภาษาโปรแกรม การแปลภาษา ตัวแปร ชนิด
ข้อมูล ตัวดาเนินการ ลาดับการดาเนินการ การรับและแสดงผล โครงสร้างควบคุมแบบลาดับ เงื่อนไข
และโครงสร้างแบบเงื่อนไข โครงสร้างแบบวนซ้า โครงสร้างข้อมูลพืน้ ฐาน
Fundamental concepts of problem solving and programming, mathematics for
programming, algorithm and designs, flowcharts, pseudocode, programming language, language
translation, variables, data types, operators, precedence of operators, input and output, control
structure, condition and conditional structure, repetition control structure, basic data structures
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227102 พื้นฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 2
3(2-2-5)
Fundamental of Problem Solving and Programming II
การทบทวนการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน คาสั่งควบคุมแบบลาดับ คาสั่งควบคุมแบบทางเลือก
คาสั่งควบคุมแบบทาซ้า ตัวแปรแถวลาดับ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเวียนเกิด มอดูลและไลบรารี การดาเนินการ
กับไฟล์ คลาสและโครงสร้างข้อมูล สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ
Basic programming reviews, sequence control statement, selection control statement,
repetition control statement, arrays, function, recursive function, modules and library, file operation,
class and data structures, stack, queues, trees, graph
227171 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Software Engineering
พื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบจาลองกระบวนการซอฟต์แวร์ คุณภาพของซอฟต์แวร์
การจัด การซอฟต์แวร์ ความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การท าให้เ กิดซอฟต์แวร์
การทดสอบซอฟต์แวร์ การบารุงรักษาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
Fundamentals of software engineering, software process models, software quality,
software management, software requirements, software design, software construction, software
testing, software maintenance, software configuration management
227203 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Principles of Object-Oriented Programming
การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ แ ละการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ วิ วั ฒ นาการและแนวคิ ด การเขี ย น
โปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและแพคเกจ ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส การสร้างและการทาลาย การซ่อน
ข้อมูล การห่อหุ้มข้อมูล การสืบทอดและการพ้องรูป คลาสนิยามและคลาสอินเตอร์เฟส การดักจับ
ข้อผิด พลาด การเขีย นโปรแกรมเชิงเหตุก ารณ์ ส่วนต่อประสานกราฟิก เชิ งวัตถุ เทรด การเขีย น
โปรแกรมเชิงวัตถุในการอ่านเขียนไฟล์ การทดสอบเชิงวัตถุ
Object-oriented programming and software development, evolution and concept of objectoriented programming, classes and packages, relationship between classes, construction and
destruction, data hiding, encapsulation, inheritance and polymorphism, abstract class and interface
class, exception, event- driven programming, graphic user interface of object- oriented thread,
reading and writing files in object-oriented programming, object-oriented testing
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227204 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตั ิการ

3(2-2-5)

Computer Organization and Operating Systems
แนวคิดพื้นฐานขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ รูปแบบการ
แทนข้อมูล รูปแบบคาสั่ง ระบบหน่วยความจา การจัดการไอโอ แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ
การจัดตารางและการประสานจังหวะกระบวนการ การติดตาย การจัดการหน่วยความจาหลักและ
หน่วยความจาเสมือน การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
Basic concepts of computer organization, boolean algebra and digital logic, data
representation, instruction format, memory organization, I/O organization, basic concepts of operating
system, process scheduling and synchronization, deadlock, main memory and virtual memory
management, device management, file management, system performance evaluation
227205 แนวคิดของอัลกอริทมึ
3(2-2-5)
Concepts of Algorithms
ความสาคัญของอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของ
ขั้นตอนวิธี สัญลักษณ์แสดงขีดจากัด การเรียงลาดับและการค้นหาข้อมูล อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกและ
เอาชนะ อัลกอริทึมเชิงละโมบ การโปรแกรมแบบพลวัต ฮีพ แฮชชิ่ง การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี
The importance of efficient algorithms, analysis of algorithm efficiency and complexity,
asymptotic notation, sorting and searching, divide and conquer algorithms, greedy algorithms,
dynamic programming, heap, hashing, application of data structures and algorithms
227206 พื้นฐานของระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Fundamental of Database System
พื้นฐานระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล การจาลองแบบเชิงแนวคิด การจาลอง
แบบเชิงตรรกะ การจาลองแบบเชิงกายภาพ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบแบบจาลองข้อมูล
การท าเค้าร่างให้อยู่ใ นรูป บรรทัด ฐาน การจัดเก็ บ ข้อมูลและและการสอบถามข้อมูล การจัดการ
รายการ การอนุญาตและความปลอดภัยของฐานข้อมูล หัวข้อประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล
Fundamental of Database System and database management, conceptual modeling,
logical modeling, physical modeling, relational database, data model design, schema normalization,
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data storage and querying, transaction management, database authorization and security,
advanced topics of database system, application of database development
227251 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Software Engineering
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การค้นหาความ
ต้องการ แนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิงวัตถุ ยูเอ็มแอล แผนภาพยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพ
กิจกรรม แผนภาพลาดับ แผนภาพสถานะ แผนภาพการปฏิสัมพันธ์ กรอบงาน แบบรูปการออกแบบ
การแปลงฐานข้อมูลสัมพันธ์เชิงวัตถุ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงวัตถุ หัวข้อทางเทคโนโลยีเชิงวัตถุที่กาลังอยู่ในความสนใจ
Object- oriented software development processes, object- oriented analysis and design,
requirements discovery, abstract thinking, object thinking, UML, use case diagram, class diagram,
activity diagram, sequence diagram, state diagram, collaboration diagram, frameworks, design
patterns, object relational database mapping, principles of object- oriented programming, objectoriented software testing, application of object-oriented technology, current topics in object-oriented
technology
227252 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
3(2-2-5)
User Interface Design and Implementation
หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานที่
ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง คุณสมบัติการใช้งาน การออกแบบรูปแบบที่มนุษย์ใ ช้ใ นการรับรู้ข้อมูล การใช้สี
แบบร่างระบบ เอชทีเอ็มแอล สไตล์ชีท การพัฒนาระบบเชิงโต้ตอบ การประเมินการใช้งาน
Principles of human-computer interaction, user-centered interface design process, usability
characteristics, design modalities, coloring, wireframe, HTML, cascade style sheet, interactive system
implementation, usability measurement
227321 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
1(0-3-2)
Software Engineering Project I
การเตรียมหัวข้อโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล ความเป็นไปได้ของการทาโครงงาน ความรู้
ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงงาน การศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน
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ตารางเวลาการดาเนินงาน การกาหนดขอบเขตโครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ต้นแบบ
ซอฟต์แวร์ เอกสารแผนการดาเนินโครงงาน การนาเสนอหัวข้อโครงงาน
Project preparation, data collection, probability of project execution, essential knowledge for
project execution, study of previous researchs or other related projects, operation scheduling, project
boundary definition, system analysis and design, software prototyping, project execution plan, project
topic presentation
227331 สถาปัตยกรรมและการสร้างซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Architecture and Construction
องค์ประกอบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาตรฐานและรูปแบบการเขียนรหัสคาสั่ง การทบทวน
ซอฟต์ แ วร์ หลั ก การสถาปั ต ยกรรมซอฟต์แ วร์ การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรมซอฟต์แวร์
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ แบบรูปการออกแบบ สถาปัตยกรรมสามชั้น กรอบงาน
สถาปัตยกรรมองค์กร
Software implementation environment, coding standards and styles, software review,
principle of software architecture and analysis, design patterns, three- tier architecture, enterprise
architecture framework
227341 ความต้องการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Requirements
วิ ศ วกรรมความต้ อ งการซอฟต์ แ วร์ กระบวนการความต้ อ งการ คุ ณ ลั ก ษณะของความ
ต้องการ ความต้องการเชิงหน้าที่ ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ การรวบรวมความต้องการและเทคนิค
การก าหนดความต้ อ งการ การเจรจาตกลงความต้ อ งการ ข้ อ ก าหนดความต้ อ งการซอฟต์ แ วร์
การจัดการความต้องการ การจัดการความต้องการที่เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบความต้องการ
Software requirements engineering, requirements process, requirements characteristics,
functional requirements, non- functional requirements, requirements elicitation and techniques,
requirements specifications, requirements negotiation, software requirements specifications,
requirements management, changes requirements management, requirements validation
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227361 การทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Testing
พื้นฐานการทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์ แวร์ การวิเ คราะห์และตามรอยความต้อ งการ
การตรวจตราการออกแบบและชุ ด ค าสั่ ง การทดสอบแบบกล่ อ งด า การทดสอบแบบกล่ อ งขาว
เทคนิค การทดสอบอัตโนมัติ การทดสอบเชิงสถิติ การทดสอบข้อบกพร่อง การวิเ คราะห์และออก
รายงานปัญหา
Fundamental of verification and validation, requirements analysis and traceability, design
and code inspections,black box testing, white box testing, automated testing technique, statistical
testing, defect testing, problem analysis and reporting
227372 กระบวนการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Processes
นิ ย ามกระบวนการ กระบวนการซอฟต์ แ วร์ แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์ แ วร์ การ
ด าเนิ น การกระบวนการซอฟต์ แ วร์ การประเมิ น คุ ณ ภาพกระบวนการซอฟต์ แ วร์ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการซอฟต์แวร์ มาตรฐานกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Process definition, software process, software process models, software process operation,
process quality assessment, software process improvement, software engineering process standards
227373 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Project Management
แนวคิดเรื่องคุณภาพซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แนวคิดการจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ การประมาณความเสี่ยงโครงการและการ
จัดการ การประมาณงบประมาณและเวลา เครื่องมือและเทคนิคที่ใ ช้ประมาณการณ์ การวางแผน
กิจกรรม การจัดสรรทรัพยากร คณะทางานโครงการ การเฝ้าสังเกตและควบคุมโครงการ การจัดการ
การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ การปิดโครงการ มาตรวัดและวิธีการสาหรับการประเมินโครงการ
Concepts of software quality, software development processes, concepts of software project
management, project planning, feasibility studies, project risks estimation and management, cost and
schedule estimation, estimation tools and techniques, activity planning, resource allocation, project
staffs, project mornitoring and control, software change management, project closing, metrics and
methods for project evaluation
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227375 หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Software Engineering
ประเด็นหัวข้อปัจจุบันในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทฤษฎี แนวคิด สืบค้น การนาเสนอ
Current Topics in Software Engineering, theory, concept, searching, presentation
227422 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
2(0-6-3)
Software Engineering Project II
การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน การทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การ
ตรวจสอบและทวนสอบความสมเหตุสมผลของระบบ การแก้ไขข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ผลลัพธ์และ
สรุปผล การจัดทาเอกสารโครงงาน การนาเสนอผลการดาเนินโครงงาน
Project experiment or development follows to the hypothesis, consideration to system
analysis and design as requirement changes, project development, unit testing, system testing,
system validation and verification, debuging, result analysis and conclusion, project documentation,
project presentation
227424 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in software engineering in
private or government sectors
227425 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ ง าน เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in software engineering as
an apprentice in private or government sectors
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227462 การทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Automated Software Testing
หลักการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ เครื่องมือและเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ
อัตโนมัติ การทาซ้าและนากลับมาใช้ใหม่ วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยคาสาคัญ
การทดสอบภาระการโหลด การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบลาดับขั้นของโคด การออกแบบการ
ทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ ชนิดของกรณีทดสอบ แนวโน้มของการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ
Principle of software test automation, software test automation tools and techniques
record and playback, data driven approach, keyword driven approach, load testing, performance
testing, code level test automation, software test automation design, test case types, trends of
software test automation
227474 วิวัฒนาการและการบารุงรักษาซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Evolution and Maintenance
การบารุงรักษาซอฟต์แวร์ กระบวนการบารุงรักษาซอฟต์แวร์ การทาความเข้าใจซอฟต์แวร์
การทาเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์ผลกระทบ
ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมย้อนกลับ การเปลี่ยนองค์ประกอบ การจัดการข้อยกเว้น การทนทานต่อความ
เสียหาย การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ มาตรวัดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
Software maintenance, software maintenance processes, software comprehension,
software documentation, software evolution, software changes and impact analysis, reverse
engineering, refactoring, exception handling, fault tolerance, software configuration management,
software product metrics
227476 การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Configuration Management
กระบวนการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ (เอสซีเอ็ม) การวางแผนเอสซีเอ็ม การวัดเอสซีเอ็ม
การระบุโครงแบบซอฟต์แวร์ สาเหตุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ กระบวนการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์และการควบคุมเวอร์ชัน การตรวจสอบโครง
แบบซอฟต์แวร์ การจัดการการปล่อยซอฟต์แวร์และการส่งมอบ
Software configuration management ( SCM) process, SCM planning, SCM measures,
software configuration identification, causes of software change, software change control process,
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software configuration managing and control version, software configuration auditing, software
release management and delivery
227481 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Quality and Measurement
ภาพรวมของคุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ แบบจาลองคุณภาพซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีและ
มาตรฐานคุณภาพ ทฤษฏีการวัด กรอบงานเป้าหมายสาหรับการวัดซอฟต์แวร์ การสืบค้นเชิงประจักษ์
การวั ด ผลิตภัณฑ์และกระบวนการซอฟต์แวร์ แอดทริบิวต์ภายในผลิตภัณฑ์ แอดทริบิวต์ภายนอก
ผลิตภัณฑ์ การจัดการการวัดและคุณภาพ
Overview of software quality and measurement, software quality models, quality standards
and methodologies, measurement theory, goal- based frameworks for software measurement,
empirical investigation, software product and process measurements, internal product attributes,
external product attributes, measurement and quality management
227423 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1(0-2-1)
Preparation for Software Engineering Professional Experience (ไม่นับหน่วยกิต)
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม
การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Process of professional experience, working places, virtue and morality, communication and
communication techniques, human relations in workplace, working personality development, report
writing and presentation techniques, specialist skills training in software engineering
241151 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมติ ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน
ค่าเวคเตอร์ของจานวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้
อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด
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Mathematic induction, limit, continuity, differentiation and integration of real- valued and
vector-valued functions of a real variable and their applications, techniques of integration, improper
integrals, applications of derivative, indeterminate form
241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
เมทริกซ์สมมูล ค่าลาดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวกาหนดและ
หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ
เบือ้ งต้น
Equivalent matrices, rank of matrics, system of linear equations and solution, determinants
and Cramer’s rule, vector space, linear transformation, introduction to eigenvalues and eigenvectors
241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิค
การนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต้น
Algebraic structures, logic system and set, system orders and posets, counting techinques,
recurrence relations, introduction to graph theory
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน
โมเมนตัมและการชนการเคลือนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เทอร์
โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจนไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mathematics for physics, introduction of mechanics, law of motion, graviational force, work
and energy, momentum and collisions, rotaion motion, properties of matter, fluids mechanics, wave
and vibration, thermodynamics, eletromagnetics, electric circuits, modern physics
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264202 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง
และแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้สถิตสิ าหรับแก้ปัญหาในงานวิศวกรรม
Probability theory, random variables, expected values, discrete and continuous probability
distributions, random sampling, statistical inference, hypothesis testing, analysis of variance (ANOVA),
regression and correlation, application of statistical methods for engineering problem solving
264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
หลักการและเทคนิคพื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์
มูลค่าของเงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน ค่าเสื่อมราคา การประเมินบนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประเมินภาษีเงินได้
Basic principle and techniques for economically analysis of engineering project, net present
value, methods of project comparison, analysis of replacement, breakeven point analysis,
depreciation, risk analysis and uncertainty, estimating income tax consequences
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
227 เลขสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2. 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
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 0
หมายถึง
กลุ่มวิชาทางด้านความจาเป็นของคอมพิวเตอร์
3.2 เลข 1

หมายถึง

กลุ่มวิชาทางด้านพืน้ ฐานคณิตศาสตร์และวิศวกรรม

3.3 เลข 2

หมายถึง

กลุ่มวิชาทางด้านวิชาชีพภาคปฏิบัติ

3.4 เลข 3

หมายถึง

กลุ่มวิชาทางด้านการวิเคราะห์และการสร้าง
แบบจาลองซอฟต์แวร์

3.5 เลข 4

หมายถึง

กลุ่มวิชาทางด้านการวิเคราะห์และการระบุข้อกาหนด
ซอฟต์แวร์

3.6 เลข 5

หมายถึง

กลุ่มวิชาทางด้านการออกแบบซอฟต์แวร์

3.7 เลข 6

หมายถึง

กลุ่มวิชาทางด้านการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์

3.8 เลข 7

หมายถึง

กลุ่มวิชาทางด้านกระบวนการซอฟต์แวร์

3.9 เลข 8

หมายถึง

กลุ่มวิชาทางด้านคุณภาพซอฟต์แวร์

3.10 เลข 9

หมายถึง

กลุ่มวิชาทางด้านความปลอดภัยของซอฟต์แวร์

หมายถึง

อนุกรมของรายวิชา โดยเรียงลาตับรายวิชาตาม

4. เลขในลาดับที่ 6

หมวดหมู่ในสาขา ซึ่งมีค่าเริ่มต้นที่ 1

ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว

ตาแหน่ง

ประชาชน

วิชาการ

1*

นายชลติพันธ์ เปล่งวิทยา 15601000xxxxx

อาจารย์

2*

นายเชาวน์ ปอแก้ว

16798001xxxxx

อาจารย์

3*

นายดวิษ แสนโภชน์

16599003xxxxx

อาจารย์

4*

นางสาวเมธยา ราชคมน์

25601000xxxxx

อาจารย์

5*

นายณัฐพล หาญสมุทร

55505001xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ

M.CompSc.
วศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
M.IT.
วศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วศ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

Software Engineering
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Software Architecture
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

University of Wollongong, Australia
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Queensland University of Technology, Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี

2555
2552
2555
2552
2558
2555
2554
2550
2551
2548

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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อาจารย์พิเศษ
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนัน้ ในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึกให้นิสติ รู้จัก
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการทางานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ
ด้าน ก่อนออกไปทางานจริง โดยหลักสูตรได้จัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก
1. การฝึกงาน จะประกอบไปด้วย
227424 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
2. สหกิจศึกษา จะประกอบไปด้วย
227425
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ ระสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้
2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางระบบคอมพิวเตอร์ได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
6. มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (แบบรายงาน หน้า 8 ข้อ 5)
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีรายงานที่ตอ้ งนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด

คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไข
ปั ญ หา สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ ออกแบบและพั ฒนาได้ โดยสามารถน าทฤษฎี มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท า
โครงงานได้
ผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่ว มกับ ผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความชานาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏีในการทา
โครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
ช่วงเวลา
1. 227321 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
2. 227422 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2

ภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่าง
ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศกึ ษา
กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงงาน สมุดบันทึกการให้คาปรึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทางานได้
ในเบือ้ งต้น และการจัดสอบการนาเสนอ ที่มอี าจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ
1.1 มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี กล้ า แสดงออก สามารถ 1.1 ให้นิสิตแต่งกายให้ถู ก ต้องตามข้อบังคั บ ของ
ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
มหาวิ ท ยาลั ย และจั ด ให้ มี ร ายวิ ช าที่ นิ สิ ต
1.2 มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาไทย และ
ต้องทางานร่วมกันเป็นทีมและนาเสนอผลงาน
ภาษาต่ า งประเทศในการสื่ อ สาร ตามทั น
หน้าชั้นเรียน
เทคโนโลยี และใช้อย่างเหมาะสม
1.2 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
ภาษาต่ า งประเทศในเนื้ อ หา และจั ด ให้ มี
การสื่อสารความคิดผ่านทางการพูด และการ
ทารายงาน เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษา อีกทั้งยั ง
ต้องนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการเรียนการ
สอน
2. ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2.1 มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจิ ต ส านึ ก ที่ ดี 2.1 ส่งเสริมและสอดแทรกคุ ณธรรม จริย ธรรม
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีความเสียสละ
และจรรยาบรรในวิ ช าชี พ ทั้ ง ในห้ อ งเรี ย น
อ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน และเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข อง
(การเรี ย นการสอน) และนอกห้ อ งเรี ย น
ประเทศชาติ
(อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและการจั ด โครงการ)
2.2 มีค วามคิด บวก สามารถปรับ ตัว และใช้ชีวิต
รวมถึงการปลูกจิตสานึกที่ดใี ห้กับนิสติ
ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งป กติ สามารถท างาน 2.2 ส่ ง เสริ ม และสอดแทรกหลั ก การใช้ ชี วิ ต ทั้ ง
ร่วมกับผูอ้ ื่น และมีทักษะในการจัดการชีวติ
ภายใน (การเรียนการสอน) และภายนอกชั้น
เรียน (อาจารย์ที่ปรึกษา และการจัดโครงการ)
สาหรับการเรียนในรายวิชาควรมอบหมายงาน
ให้นสิ ิตทาเป็นกลุ่มด้วย อีกทั้งต้องมีรายวิชาที่
สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ได้ ไ ปหาประสบการณ์ จ าก
หน่วยงานภายนอก เช่น วิชาการฝึกงานด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
3. ด้านภาวะผู้นา
3.1 คิดเป็น ทาเป็น และเลือก 3.1 ทุ ก รายวิ ช าต้ อ งมี โ จทย์ ปั ญ หา แบบฝึ ก หั ด หรื อ โครงงาน
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
ให้นิสิตได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจาโดย
เป็นระบบและเหมาะสม
ผ่านการดูแลจากอาจารย์ผู้สอน และผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ
3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.2 ต้องมีการมอบหมายงานให้นสิ ิตได้สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้
รู้จัก แสวงหาความรู้ และ
ที่นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้
พั ฒ น า ค ว า ม รู้ ค ว า ม ระหว่ า งนิ สิ ต ด้ ว ยกั น หรื อ ให้ กั บ ผู้ ส นใจภายนอก ตลอดจน
สามารถของตนเองให้ทั น
การให้โจทย์ปัญหาเพื่อให้นิสิตได้ใช้ความคิดอย่างอิสระในการ
ยุคทันสมัย
ออกแบบ และแก้ไขปัญ หา โดยผ่านการควบคุม และแนะนา
3.3 มี ค วามสามารถในการ
ของอาจารย์ผู้สอน
สื่ อ ส า ร แ ล ะ น า เ ส น อ 3.3 มี ร ะบบเพื่ อ สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และน าเสนอ
ความคิดของตนเอง ให้กับ
ผลงานของนิ สิ ต เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นความ
ผู้อื่นได้เข้าใจตามรูปแบบที่
คิดเห็นและความรู้
เหมาะสม
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสติ ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม เพื่อให้
สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น และปกติสุข เนื่องจากการดาเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ
ในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารน าระบบคอมพิ ว เตอร์ เข้ า มาใช้ เ พื่ อ อ านวยความสะดวกในการท างานกั น อย่ า ง
แพร่หลาย ดังนั้นผู้พัฒนาระบบจึงจาเป็นต้องมีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ
เพื่อให้ระบบที่ตนทาการพัฒนาเป็นระบบที่มีป ระสิทธิภาพ ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยอาจารย์
ผูส้ อนต้องสอดแทรกเนื้อหา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ที่เป็นพืน้ ฐานในการดาเนินชีวิต
นอกเหนือเนือ้ หาในบทเรียน อันประกอบไปด้วย
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างานเป็ น ที ม และสามารถแก้ ไ ข
ข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
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4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ตอ่ บุคคล องค์กรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ต้องมีวิชาเรียนที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อเป็นการวางรากฐาน และให้นสิ ิตตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของคุณธรรมและจริยธรรมที่ควรมี
โดยในการเรียนการสอนในรายวิชาปกตินั้น อาจารย์ผู้สอนควรมีการสอดแทรกเนื้อหาทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ นอกเหนือจากบทเรียน โดยอาจมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การเข้าร่วม
โครงการต่างๆ ของทางคณะหรือสาขาวิชา เพื่อเป็นการบริการสังคม และให้รู้จักการเสียสละและการ
ทางานเป็นหมูค่ ณะ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัย ความสุจริต และจิตสานึกที่ดี ควรมีการกาหนดข้อตกลงใน
ชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตเข้าชั้นเรียนได้ตรงเวลา มีสมาธิในการเรียน ไม่พูดคุย ไม่ลอกการบ้านและข้อสอบ
ซึ่งรวมไปถึงแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยในบางรายวิชาควรให้มีการทางานเป็นกลุ่ม
เพื่อเป็นการฝึกฝนความรับผิดชอบ และการทางานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ยังควร
สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน โดยเมื่อนิสิตได้กระทาความดี เสียสละ
และทาประโยชน์แก่ส่วนรวม ควรมีการยกย่องเพื่อเป็นกาลังใจในการทาความดีต่อไป อีกทั้งยังเป็นตัวอย่าง
ที่ดแี ก่นสิ ิตคนอื่นๆ ในการทาความดีอีกด้วย
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ดีในศาสตร์ที่ศึกษาและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีความเข้าใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
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ของคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถพัฒนา เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วย
ตนเอง เพื่อให้ความรู้ในทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ โดยมาตรฐานความรูป้ ระกอบไปด้วย
1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาสาขาวิชาที่ศึกษา
2) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การนาไปประยุกต์
5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
การทดสอบในเชิงความรู้สามารถกระทาได้จากการทดสอบในชั้นเรียน และยังรวมไปถึงการทาโครงงาน
ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เน้นรูปแบบการสอนที่ให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการต่อ
ยอด และสามารถเข้าใจเมื่อนามาเชื่อมโยงกับศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการเรียนการสอนวิชาเฉพาะ
ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะเน้นความเข้าใจในภาคทฤษฎี เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง ใน
ภาคปฏิบัติ และควรจัดให้มีการจัดสัมมนา โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกเข้าร่วมการสัมมนา
เพื่ อ เป็ น การเปิ ด โลกทั ศ น์ และส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรและนิ สิ ต กล้ า คิ ด และแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ ผู้ อื่ น
นอกจากนี้ควรส่งเสริมการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็น
การฝึกฝนให้นสิ ิตเป็นผู้ที่สามารถแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ ได้ดว้ ยตนเองภายหลังจบการศึกษา
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
6) ประเมินจากรายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นิสิตต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เ มื่อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนิสิตจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนิสิต อาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มา
และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นิสิตต้องมี
คุณสมบัติตา่ ง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุ ก ต์ความรู้ ทัก ษะกั บ การแก้ไ ขปั ญ หาทางคอมพิ วเตอร์ไ 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
ข้อสอบควรเป็นข้อสอบเขียนบรรยาย เพื่อพิจารณาวิธีคิดของนิสิต โดยควรออก
ข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ และ
บูรณาการความรู้ที่เรียนมา
2) ประเมินจากวิธีการทางาน และผลงาน
ประเมินตามสภาพจริงจากวิธีการทางาน และผลงานของนิสิต เช่น ประเมินจาก
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์และการตอบคาถามของนิสิต
เป็นต้น
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คน
ที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผูบ้ ังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่
จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับคุณสมบัติตา่ ง ๆ ต่อไปนีใ้ ห้นสิ ิตระหว่างที่สอนวิชาดังนี้
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้รว่ มทีมทางาน
3) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5) สามารถเป็นผู้รเิ ริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
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 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ในการเรียนการสอนต้องสอดแทรกความรู้ในด้านการจัดการชีวิต มีการก าหนด
กิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น การค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู้ มี ป ระสบการณ์ และต้ อ งมี ร ายวิ ช าที่ ใ ห้ นิ สิ ต ออกไปหาประสบการณ์ จ าก
หน่วยงานภายนอก เช่น วิชาการฝึกงาน เป็นต้น นอกจากนีค้ วรมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการจัดการชีวิต เช่น กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และการ
เข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรม เป็นต้น
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะเรียนในชั้นเรียน และการทา
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเรียกเข้ามาพูดคุย สอบถามจากบุคคลที่รจู้ ัก และการประเมินผลจากที่ฝึกงาน
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสติ ต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่าดังนี้
1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิตปิ ระยุกต์ตอ่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ใ ช้ใ นการพั ฒ นาการเรีย นรู้ด้ า นทัก ษะในการวิเ คราะห์แ ละการ
สื่อสารนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา
และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในชั้นเรียน อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต ไปดูงานในสถานที่จริง เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านนี้ มาให้การอบรมและแนะนา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เ สมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญ หาที่เ หมาะสม เรีย นรู้เ ทคนิคการประยุ ก ต์วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากทักษะการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากทักษะในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่างๆ ของนิสิตที่มกี ารนาเสนอต่อชั้นเรียน
3) ประเมินจากแบบสอบถามที่ได้จากวิทยากรที่มาให้คาแนะนา สถานที่ที่นิสิตไป
ดูงาน
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2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
นิสิตต้องมีการนาหลักการทางศิลปะเข้ามาช่วยในการออกแบบระบบให้น่าสนใจ
ดังนัน้ อาจารย์ตอ้ งมีการสอดแทรกสุนทรียภาพ ดังนี้
1) มีความซาบซึง้ ในคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ให้นิสิตมีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยการนาหลักการทางศิลปะมาประยุกต์
มีการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไปไปในการเรียนการสอน มีรูปแบบการสอนเพื่อให้มบี รรยากาศ
การเรียนที่ผอ่ นคลาย ให้นสิ ิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ จะได้เกิดความคิดสร้างสรรค์
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมาย และการนาเสนอผลงาน โดยใช้แบบประเมินที่
มีหัวข้อด้านสุนทรียภาพ
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
นิสิตต้องประกอบอาชีพที่มัก จะต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานซึ่ งอาจ
ก่ อให้เ กิ ด ปัญ หาด้านสุ ขภาพหรือบุค ลิก ภาพได้ ดังนั้นอาจารย์ต้องมีก ารสอดแทรกทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ดังนี้
1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีปฏิบัติการซึ่งอาจ
ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยอาจารย์ควรมีเวลาพักให้นิสิตเปลี่ยนอิริย าบถเป็น ระยะ
รวมถึงแนะนาวิธีผ่อนคลายความเมื่อยล้า เช่น การพักผ่อนสายตา การบริหารมือ หรืออาจเรียกนิสิตให้
ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาหน้าชั้น อาจให้นิสิตแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา และให้นาเสนอต่อนิสิตในชั้นเรียน หรือ
อาจใช้วิธีการสอนแบบเกมในบางเนื้อหา
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2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
ประเมินจากบุคลิภาพและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก รวมถึงสุขภาพ การขาดเรียนของนิสิต

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1)

2)

3)

4)

5)

2.ความรู้

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

6)

7)

8)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

6.
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
สุนทรี
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ยภาพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1)

2)

3)

4)

1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
1)
2)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลก
กว้าง
001204 ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุ
วัฒนธรรม
003201 การสื่อสารใน
สังคมดิจิทัล
003202 การจัดการ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการ
ดาเนินชีวติ
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1)

004201 บุคลิกภาพและ
การแสดงออกในสังคม

2)

3)

4)



5)



2.ความรู้

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

6)

7)

8)

1)

2)

3)

4)



 
































5)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

6.
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
สุนทรี
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ยภาพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1)

2)



3)

4)



1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
1)
2)





หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน
241151 แคลคูลัส 1
241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1
241334 คณิตศาสตร์เต็ม
หน่วย
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
264202 สถิติวิศวกรรม
264324 เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม
วิชาเอกบังคับ
100007 กฎหมายและ
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร
146113 การอ่านอย่างมีกล
ยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด
146132 การฟังและการพูดใน
ชีวิตประจาวัน
225251 เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
227101 พืน้ ฐานการแก้ปัญหา
และการเขียนโปรแกรม 1
227102 พืน้ ฐานการแก้ปัญหา
และการเขียนโปรแกรม 2
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1)
227171 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
เบื้องต้น
227203 หลักการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ
227204 องค์ประกอบ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ
227205 แนวคิดของ
อัลกอริทึม
227206 พืน้ ฐานของระบบ
ฐานข้อมูล
227251 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
เชิงวัตถุ
227252 การออกแบบและ
พัฒนาส่วนต่อประสาน
227321 โครงงานทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
227331 สถาปัตยกรรมและ
การสร้างซอฟต์แวร์
227341 ความต้องการ
ซอฟต์แวร์
227361 การทดสอบ
ซอฟต์แวร์
227372 กระบวนการ
ซอฟต์แวร์
227373 การจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์

2)

3)

4)

5)

2.ความรู้

6)

7)

1)

2)

3)







 



  



 

 

 

7)

8)

1)

2)

3)

4)



5)

1)

2)




3)

4)

5)

6)

1)













 







 












   



 





 

    

























 















1)















 



4)

7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
1)
2)



  



3)





  



2)



              




6)



   
 

5)

  



 

4)

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

6.
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
สุนทรี
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ยภาพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1)
227422 โครงงานทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
227474 วิวัฒนาการและการ
บารุงรักษาซอฟต์แวร์
227481 คุณภาพและการวัด
ซอฟต์แวร์
227423 การเตรียมพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

2)

3)

 

4)

5)

2.ความรู้

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

6)

7)

8)

1)

2)

3)

4)

5)

              



 





 

 




 



 

1)

2)



3)

4)

3)

4)

1)

   

















5)

6)

6.
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
สุนทรี
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ยภาพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1)

2)













7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
1)
2)



การฝึกงานและสหกิจศึกษา
227424 การฝึกงาน
227425 สหกิจศึกษา




     
     




 
   
      







วิชาเอกเลือก
225323 การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่
225351 ความปลอดภัยบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
227375 หัวข้อปัจจุบันทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
227462 การทดสอบ
ซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ
227476 การบริหารการ
จัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนา
ซอฟต์แวร์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง ต้ อ งท าความเข้ า ใจตรงกั น ทั้ ง สถาบั น และน าไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชา จัดให้นิสิตสามารถประเมินการเรีย นการสอนในระดับ
รายวิชา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการ
สอน โดยผูป้ ระเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ และการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดย
มีระบบประกั นคุ ณ ภาพภายในสถาบั นการศึก ษาด าเนิน การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ แ ละ
รายงานผล
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีมาตรฐานของการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยเน้น การทาวิจัย
อย่างต่อเนื่องเกี่ ย วกั บ ผลสั มฤทธิ์ใ นการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนาผลวิจัย ที่ไ ด้มาปรับ ปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรในระดับสากล ซึ่งตัวอย่างการวิจัยอาจดาเนินการไปในทิศทางต่อไปนี้
2.2.1 การสารวจภาวะการได้งานทาของบั ณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา
ในแต่ละปี ซึ่งประกอบไปด้วยระยะเวลาในการหางานทา ความคิดเห็นต่อความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
ความสามารถและความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การสั ม ภาษณ์ ห รื อ การตอบแบบสอบถามของผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น
ความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตและการเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ กัน
เช่น ปีที่ 1 และปีที่ 3 ของการทางาน เป็นต้น
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
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2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ โดยการตอบแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ถึ ง
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษา
และเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึน้ ในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารย์พิเศษ ที่ทาการประเมินหลักสูตร
ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนิสติ
2.2.7 ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จานวนนิสิตที่ผ่านการสอบเพื่อขอ
ใบรับรองทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ข) จานวนโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย (ค)
จานวนสิทธิบัตร (ง) จานวนรางวัลทางสัง คมและวิชาชีพ (จ) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ (ช) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ตอ่ สังคม
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มรี ายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
2. หลั กสู ตรปริ ญาตรี 4 ปี ส าเร็ จการศึ กษาได้ ไม่ ก่ อน 6 ภาคการศึ กษาปกติ ส าหรั บ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่ แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มคี วามรู้และ
ความเข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยผ่ า นการท าวิ จั ย สายตรงใ นสาขาวิ ช าที่ วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2.1.2 สนับสนุนการศึกษาต่อในการศึกษาระดับสูง จัดให้ มีการฝึกอบรม การดูงานทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า งๆ ตลอดจนการประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.3 การเพิ่มพูนทักษะด้านการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้สู่นิสิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการประเมินผลผลการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรูแ้ ละคุณธรรม
2.2.2 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ
สายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนาไปใช้
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้อาจารย์และนิสติ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.3 จัดให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
2.2.4 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การกากับมาตรฐาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา
บัณฑิต
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร จั ด ให้ มี แ บบสอบถามส าหรั บ หน่ ว ยงาน
หรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนา
ข้ อ มู ล มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง
นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต
3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึก ษาทางวิช าการให้กั บ นิสิตทุก คนพร้ อ ม
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่ อให้คาปรึกษาแนะนาใน
การจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิ ิต
คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์ใ หม่จะต้องมีวุ ฒิก ารศึกษาระดับ ปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้ ส อนประชุ ม ร่ ว มกั น ในการออกแบบ วางแผนการจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด และประเมิ น ผล
การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิจารณาจัด หาอาจารย์ พิเ ศษที่ มีป ระสบการณ์แ ละความเชี่ย วชาญเฉพาะด้ า น หรือมี วุ ฒิ
การศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาเอกหรือตาแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการฯในการพิจารณาอนุมัติ และดาเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การเรี ย นการสอน มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น การเรี ย นการสอนออนไลน์
โดยคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ
สอน และสิ่งสนับ สนุนการเรีย นการสอน ทั้งนี้เ พื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับ ทราบข้อ มูล และน าไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน
ข้อมูลการดาเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ
สาเร็จการศึกษา จานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป
ปัจจัย /สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ จานวนนิสิ ตตามแผนการศึก ษา การเปลี่ย นแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร
การประเมินหลั ก สู ตรจากผู้ส าเร็จการศึก ษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ
ดาเนินการใหม่สาหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นสิ ิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์เพื่อใช้ในการเตรียมการเรียนการสอน และ
จัดให้มหี อ้ งเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน
ณ อาคารเรียนรวมใหม่หลังที่ 3
2. ห้องปฏิบัติก ารคอมพิว เตอร์ใ ช้ ร่ว มกั นของมหาวิท ยาลัย ห้อ งละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรี ย น
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้รว่ มกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ
อุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการเครือข่ายในด้าน
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอนเอง สืบค้นข้อมูล
และสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
1. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา
2. บริการ Wireless Access Point จานวน 456 จุดครอบคลุมพืน้ ที่ภายในอาคารเรียนและ
หอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps
จานวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือจานวน
62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิก ส์จานวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ
อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์จ ะมี จ านวนกว่ า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจานวนที่ ก าหนดโดย ประกาศสานั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถสืบค้น
และจองหนังสือจากเว็ บ ไซต์ของศูนย์บ รรณสารและสื่อการศึก ษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ไ ด้
นอกจากนั้นยังมีฐ านข้อมูล ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้ า
งานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct,
Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บ ไซต์
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน
6.2.2 มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทางให้
อาจารย์และนิสติ ได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
6.2.3 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่อประกอบการเรียนการสอน
6.2.4 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 ประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร วางแผน จั ด หา และติ ด ตามการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสติ มีสว่ นร่วม
6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ
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6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
6.3.4 นาผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร
จัดการทรัพยากรในปีต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) (แบบรายงาน หน้า 14 ข้อ 7)
มีคความสอดคล้องกับตัวบ่งชีใ้ นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 12 ตัวบ่งชี้
ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มีสว่ นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้

10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ขอคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรูใ้ นการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
1.1.3 การสอบถามจากนิ สิ ต ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้
โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผสู้ อน
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม
และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยพะเยา
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จ ากการสัง เกตในชั้นเรีย นถึง วิธีก ารสอน
กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
1.2.3 การทดสอบการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับนิสิตในมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้
ข้อสอบกลางของเครือข่ายสถาบัน หรือของสมาคมวิชาชีพ
1.2.4 ทาการสารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบ
ประเมินให้กับนิสิตในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์โดยคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และส่งให้คณาจารย์ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผล
ป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมประกอบด้วย 3 ด้านหลักคือ
2.1 ประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากการฝึกงานของนิสิต ซึ่งจัดให้มีการประเมินจากผู้ดูแล
นิ สิ ต ขณะฝึ ก งาน อี ก ทั้ ง ยั ง จั ด ให้ มี ก ารกรอกแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รจากบั ณ ฑิ ต ที่ จ บ
การศึกษาในช่วงวันรับปริญญาอีกด้วย
2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง โดยมีการส่งหนังสือถึงนายจ้าง
ของบัณฑิตเพื่อสอบถามถึงความรูค้ วามสามารถ และการทางานโดยรวมของบัณฑิต
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2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานและผู้ประกอบการภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทาให้ทราบปัญหาของ
การบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็น
การปรับปรุงย่อย ซึ่งทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี
ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.3 การฝึกงานและ
สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. รายวิชาบังคับไม่นับ
หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
67 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
73 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

120 หน่วยกิต

133 หน่วยกิต

128 (1) หน่วยกิต

เกณฑ์มคอ.1
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

001101
001102
001103
001204
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous
Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
1 หน่วยกิต
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
1(0-2-1)
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw

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)

ปิดรายวิชา

ปิดกลุ่มพลานามัย

ปิดรายวิชา
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004157
004158
004159

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)

1(0-2-1)

004160

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
2(1-2-3
Life Skills

กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

002201
002202
003201

พลเมืองใจอาสา

3(3-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5)
Communication in Digital Society

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม 3(3-2-5)
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)
Socialized Personality
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า

9 หน่วยกิต

ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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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
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า 92 หน่วยกิต

วิชาแกน
241151

241152

241253

กลุ่มวิชาชีพ
30 หน่วยกิต
วิชาแกน
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ลิ มิ ต ความต่ อเนื่อง
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน
ค่ า เวคเตอร์ ข องจ านวนจริ ง และการประยุ ก ต์
เทคนิ ค การอิ น ทิ เ กรต อิ น ทิ ก รั ล ไม่ ต รงแบบ
การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ 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
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
พีขคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตาม
เส้ น เบื้ อ งต้ น ล าดั บ และอนุ ก รมการกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปริพันธ์
เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชัน
ค่าจริงสองตัวแปร
Vector algebra in three dimensions,
introduction to line integrals, sequences and series
of number, Taylor series expensions of
elementary functions, numerical integration, polar
coordinate system, calculus of real- valued
functions of two variables
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III

241151

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา
ลดจานวน
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ
19 หน่วยกิต
ลดจานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

แคลคูลัส 1
Calculus I
อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่ อ ง
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน
ค่ า เวคเตอร์ ข องจ านวนจริ ง และการประยุ ก ต์
เทคนิ ค การอิ น ทิ เ กรต อิ น ทิ ก รั ล ไม่ ต รงแบบ
การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ 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

คงเดิม

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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241321

241335

242101

สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ เ บื้ องต้ น และการประยุก ต์
เส้ น ตรง ระนาบและพื้ น ผิ ว ในปริ ภู มิ ส ามมิ ติ
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการ
ประยุกต์
Introduction to differential equations and their
applications, lines, planes, and surfaces in threedimensional space, calculus of real- valued
functions of several variables and its
พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5) 241324
Linear Algebra I
เมทริกซ์สมมูล ค่าลาดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบ
สมการเชิ ง เส้ น และผลเฉลย ตั ว ก าหนดและ
หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิง
เส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ
เบือ้ งต้น
Equivalent matrices, rank of matrics, system
of linear equations and solution, determinants and
Cramer’s rule, vector space, linear transformation,
introduction to eigenvalues and eigenvectors
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5) 241334
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบ
เซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต้น
Algebraic structures, logic system and set,
system orders and posets, counting techinques,
recurrence relations, introduction to graph theory
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออ
ดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร
สั ม พั น ธ์ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ก๊ า ซ ของแข็ ง ของเหลว
ส า ร ล ะ ล า ย อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร์ เ บื้ อ ง ต้ น
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า
เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter and measurement, atomic structure,
periodic system, chemical bonding and molecular
structure, stoichiometry, chemical reactions,
gases, solids, liquids, solutions, fundamental

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
เมทริกซ์สมมูล ค่าลาดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบ
สมการเชิ ง เส้ น และผลเฉลย ตั ว ก าหนดและ
หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิง
เส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ
เบือ้ งต้น
Equivalent matrices, rank of matrics, system of
linear equations and solution, determinants and
Cramer’ s rule, vector space, linear
transformation, introduction to eigenvalues and
eigenvectors
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบ
เซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต้น
Algebraic structures, logic system and set,
system orders and posets, counting techinques,
recurrence relations, introduction to graph theory

สาระที่
ปรับปรุง

เปลี่ยน
รหัสวิชา

เปลี่ยน
รหัสวิชา

ปิดรายวิชา
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244101

244102

thermodynamics, chemical kinetics, chemical
equilibria, acids and bases, electrochemistry,
nuclear chemistry, environmental chemistry
ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics |
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 และ 2 มิติ
การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน กลศาสตร์
ของอนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์
ของของไหล การสั่นสะเทือน และเสียง ระบบของ
เลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซ
อุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์ และกลจักรความร้ อน
ทฤษฎีจลน์
Transitional of motion in 1 dimension and 2
dimensions, rotating motion, work and energy,
mechanics of rigid body, properties of matter, fluid
mechanics, vibration and sound, lens system,
wave theory of light, head and ideal gas,
thermodynamics, heat engine and kinetic theory
ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics ||
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของ
เกาส์ ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ไฟฟ้ า กระแสตรงและอุ ป กรณ์
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า การเหนี่ ย วน าแม่ เ หล็ ก และกฏ
ข อง ฟาราเด ย์ ก ารเห นี่ ย วน า ก ารสั่ นท า ง
แ ม่เห ล็ กไฟฟ้ า แ ละวง จรไฟฟ้ า กระแสสลั บ
สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
วงจรและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พื้ น ฐาน ทฤษฎี สั ม พัท ธ
ภาพพิเศษ กัมมันตรังสีและนิวเคลียส กาเนิดทฤษฎี
ควอนตัม คลื่นและอนุภาค
Electrostatic, electric charge and electric field,
Gauss’ s law, electric potential, directed current
and magnetic instruments, induced magnetic and
Faraday’ s law, inductance, magnetic resonance
and alternating current circuit, magnetic field by
varied current in a circuit, the basic circuit and
fundamental of electronics, special relativity,
radioactive and nucleus, the beginning of
quantum theory, wave and particle

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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244103

264202

สถิตวิ ิศวกรรม
3(3-0-6)
264202
Engineering Statistics
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความน่า จะเป็ น แบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง
ค่ า คาดหมายและโมเมนต์ ฟั ง ก์ ชั น การทดสอบ
สมมติฐานและการอนุ ม านทางสถิติ การถดถอย
และสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการทางสถิ ติ ใ นการ
แก้ ปั ญ หา ทฤษฎี ก ารประมาณค่ า ทฤษฎี ก าร
ทดสอบความมีนัยสาคัญสาหรับพารามิเตอร์ การ
วิเ คราะห์ค วามแปรปรวน การวิเ คราะห์ค่า เฉลี่ย
การวิเคราะห์พิสัย การทดสอบความกลมกลืนกัน
และการทดสอบความอิสระ การวิเคราะห์อนุกรม
เวลา การแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมโดยใช้เทคนิค
ทางสถิตแิ 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

ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
คณิต ศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิก ส์ กลศาสตร์เ บื้องต้ น
กฎการเคลื่ อ นที่ แรงโน้ ม ถ่ ว ง งานและพลั ง งาน
โมเมนตัมและการชนการเคลือนที่แบบหมุน สมบัติ
ของสสาร กลศาสตร์ ข องไหล คลื่ น และการสั่ น
เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า วงจนไฟฟ้ า
ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mathematics for physics, introduction of
mechanics, law of motion, graviational force, work
and energy, momentum and collisions, rotaion
motion, properties of matter, fluids mechanics,
wave and vibration, thermodynamics,
eletromagnetics, electric circuits, modern physics
สถิตวิ ิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ ค่าคาดหมาย
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ตอ่ เนื่องและ
แบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติ
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการ
ประยุกต์ใช้สถิตสิ าหรับแก้ปญ
ั หาในงานวิศวกรรม
Probability theory, random variables, expected
values, discrete and continuous probability
distributions, random sampling, statistical
inference, hypothesis testing, analysis of
variance (ANOVA), regression and correlation,
application of statistical methods for engineering
problem solving

สาระที่
ปรับปรุง

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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problems in engineering works using statistical
technique and adaption
264324

227424

วิชาเอก

67

หน่วยกิต

เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
หลักการและเทคนิคพืน้ ฐานสาหรับการวิเคราะห์
โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์มูลค่า
ของเงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การ
วิ เ คราะห์ ก ารทดแทนทรั พ ย์ สิ น การวิ เ คราะห์
จุดคุ้มทุน ค่าเสื่อมราคา การประเมินบนความเสี่ยง
และความไม่แน่นอน การประเมินภาษีเงินได้
Basic principle and techniques for economically
analysis of engineering project, net present value,
methods of project comparison, analysis of
replacement, breakeven point analysis,
depreciation, risk analysis and uncertainty,
estimating income tax consequences
วิชาเอก
73
หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

55

หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

จริยธรรมและกฏหมายสาหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1(1-0-2)
Law and Ethic for Software Engineering
จรรยาบรรณและการปฎิบัติงานวิชาชีพสาหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลั ก เกณฑ์ ความประพฤติ
ความมั่ น คงของคอมพิ ว เตอร์ ภาวะส่ ว นตั ว
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Ethics and professional practices for software
engineering, rules of conduct, computer security,
privacy, intellectual property, copyright, patent,
computer crime, computer-related crime act

100007

146113

61

หน่วยกิต

กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่าย
สั ง คมออนไลน์ กฏหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในไทยและสากล
Regulations, rules, ethics, online social network
etiquette, intellectual property law,law of
information and communication technology in
Thailand and international

การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด
3(3-0-6)
Strategic and Reflective Reading
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจงานเขียน
ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ทั้งในระดับย่อหน้าและ

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เพิ่ม
จานวน
หน่วยกิต
เพิ่ม
จานวน
หน่วยกิต

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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146132

225130

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture
ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ รูปแบบการแทน
ข้ อ มู ล พี ช คณิ ต บู ลี น และดิ จิ ทั ล ตรรกะ รู ป แบบ
คาสั่ง วิธีการอ้างถึงข้อมูลในหน่วยความจา ระบบ
หน่ ว ยความจ า ระบบไอโอ ระบบคอมพิ ว เตอร์
สมัยใหม่
History of computer, data representation,
Boolean algebra and digital logic, instruction
format, addressing modes, memory systems, I/ O
system, modern computer system

สาระที่
ปรับปรุง

เรื่องที่ยาวกว่า โดยเน้นการใช้กลวิธีการอ่านต่างๆ
เช่น การเดาความหมายของคาศัพท์ การหา
ใจความสาคัญ การสรุปความ และการตีความ
รวมถึงการพัฒนาความเร็วในการอ่าน
Skills in reading different types of
texts in English to develop reading
comprehension ability in both paragraph level
and longer passages by employing different
types of reading strategies such as guessing
word meaning, identifying main idea, making a
summary and making an interpretation with the
addition of developing reading rate
การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน รูปแบบประโยค การ
ทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวลา การตอบรับ
การปฏิเสธ การซือ้ ของ การต่อรองราคา การเชิญ
การตอบรับและการปฏิเสธคาเชิญ การอวยพร
การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ
การเสนอความช่วยเหลือ การบอกขัน้ ตอน
English listening and speaking skills for
communication in daily life, sentence patterns,
greetings, introducing, saying goodbye,
accepting, refusing, purchasing, bargaining,
invitation, accepting and rejecting invitation,
blessing, asking and giving direction, making
request, offering help, giving instruction

ปิดรายวิชา
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วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Software Engineering
พื้น ฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการ
ซอฟต์ แ วร์ แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์ แ วร์
ความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์
การท าให้เ กิด ซอฟต์แ วร์ การทดสอบซอฟต์ แ วร์
การบารุงรักษาซอฟต์แวร์ การจัดการซอฟต์แ วร์
การจั ด การโครงแบบซอฟต์ แ วร์ คุ ณ ภาพของ
ซอฟต์แวร์
Fundamentals of software engineering,
software processes, software process models,
software requirements, software design, software
construction, software testing, software
maintenance, software management, software
configuration management, software quality
กระบวนการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Processes
นิ ย ามกระบวนการ แบบจ าลองกระบวนการ
วิศวกรรมซอฟต์แ วร์ การพัฒ นาและปรับ เปลี่ยน
กระบวนการ การประเมิ น คุณ ภาพกระบวนการ
มาตรฐานกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Process definition, software engineering process
models, process implementation and changes,
process quality assessment, software engineering
process standards
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วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Software Engineering
พื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมซอฟต์แ วร์ แบบจ าลอง
กระบวนการซอฟต์แ วร์ คุ ณ ภาพของซอฟต์แ วร์
การจัด การซอฟต์แ วร์ ความต้องการซอฟต์ แ วร์
การออกแบบซอฟต์แวร์ การทาให้เกิดซอฟต์แวร์
การทดสอบซอฟต์แวร์ การบารุงรักษาซอฟต์แวร์
การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
Fundamentals of software engineering,
software process models, software quality,
software management, software requirements,
software design, software construction, software
testing, software maintenance, software
configuration management
กระบวนการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Processes
นิ ย ามกระบวนการ กระบวนการซอฟต์ แ วร์
แบบจาลองกระบวนการซอฟต์แวร์ การดาเนินการ
กระบวนการซอฟต์ แ วร์ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
กระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการ
ซอฟต์แวร์ มาตรฐานกระบวนการทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
Process definition, software process, software
process models, software process operation,
process quality assessment, software process
improvement, software engineering process
standards
พืน้ ฐานการแก้ปญ
ั หาและการเขียนโปรแกรม 1
3(2-2-5)
Fundamental of Problem Solving and
Programming I
หลักการพื้นฐานของการแก้ปัญหาและการเขียน
โปรแกรม คณิตศาสตร์สาหรับการเขียนโปรแกรม
ขั้ น ตอนวิ ธี แ ละการออกแบบ ผั ง งาน รหั ส เที ย ม
ภาษาโปรแกรม การแปลภาษา ตัวแปร ชนิดข้อมูล
ตั วด าเนิน การ ล าดั บ การด าเนิน การ การรับ และ
แสดงผล โครงสร้างควบคุมแบบลาดับ เงื่อนไขและ
โครงสร้ า งแบบเงื่ อ นไข โครงสร้ า งแบบวนซ้ า
โครงสร้างข้อมูลพืน้ ฐาน

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
รหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวืชา

ปรับรหัส
วิชา
และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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227102

227231

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5) 227203
Principles of Object-Oriented Programming
การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ แ ละการพั ฒ นา
ซอฟต์ แ วร์ ความแตกต่ า งระหว่ า งการเขี ย น
โปรแกรมเชิ ง โครงสร้ า งและเชิ ง วั ต ถุ แนวคิ ด
เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ คลาส อิ น สแตนท์ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่า งคลาส การสร้า งและการท าลาย การสืบ
ทอดและการพ้ อ งรู ป การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง
เหตุการณ์ ส่วนต่อประสานกราฟิกเชิงวัตถุ การ
ทดสอบฟังก์ชันเชิงวัตถุ
Object- oriented programming and software
development, the difference between structural
and object- oriented programming, object
thinking, classes, instances, relationship between
classes, construction and destruction, inheritance
and polymorphism, event- driven programming,

Fundamental concepts of problem solving and
programming, mathematics for programming,
algorithm and designs, flowcharts, pseudocode,
programming language, language translation,
variables, data types, operators, precedence of
operators, input and output, control structure,
condition and conditional structure, repetition
control structure, basic data structures
พืน้ ฐานการแก้ปญ
ั หาและการเขียนโปรแกรม 2
3(2-2-5)
Fundamental of Problem Solving and
Programming II
การทบทวนการเขียนโปรแกรมพื้ น ฐาน ค าสั่ ง
ควบคุ ม แบบล าดั บ ค าสั่ ง ควบคุ ม แบบทางเลือก
คาสั่งควบคุมแบบทาซ้า ตัวแปรแถวลาดับ ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันเวียนเกิด มอดูลและไลบรารี การดาเนินการ
กั บ ไฟล์ คลาสและโครงสร้ า งข้ อ มู ล สแตก คิ ว
ต้นไม้ กราฟ
Basic programming reviews, sequence control
statement, selection control statement, repetition
control statement, arrays, function, recursive
function, modules and library, file operation, class
and data structures, stack, queues, trees, graph
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Principles of Object-Oriented Programming
การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ แ ละการพั ฒ นา
ซอฟต์ แ วร์ วิ วั ฒ นาการและแนวคิ ด การเขี ย น
โปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและแพคเกจ ความสัมพันธ์
ระหว่างคลาส การสร้างและการทาลาย การซ่อน
ข้อมูล การห่อหุ้มข้อมูล การสืบทอดและการพ้อง
รูป คลาสนิยามและคลาสอินเตอร์เฟส การดักจับ
ข้ อ ผิ ด พลาด การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง เหตุ ก ารณ์
ส่วนต่อประสานกราฟิก เชิง วัต ถุ เทรด การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุในการอ่านเขียนไฟล์ การทดสอบ
เชิงวัตถุ
Object- oriented programming and software
development, evolution and concept of objectoriented programming, classes and packages,
relationship between classes, construction and
destruction, data hiding, encapsulation,

สาระที่
ปรับปรุง

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Software Engineering
ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ เ ชิ ง วั ต ถุ
การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบเชิ ง วั ต ถุ การค้ น หา
ความต้องการ แนวคิด เชิง นามธรรม แนวคิด เชิง
วัต ถุ ยูเ อ็ม แอล แผนภาพยูส เคส แผนภาพคลาส
แผนภาพกิจกรรม แผนภาพลาดับ แผนภาพสถานะ
แผนภาพการปฏิ สั ม พัน ธ์ กรอบงาน แบบรูป การ
ออกแบบ การแปลงฐานข้ อ มู ล สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง วั ต ถุ
หลั ก การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
หั ว ข้ อ ทางเทคโนโลยี เ ชิง วัต ถุที่ ก าลั ง อยู่ ใ นความ
สนใจ
Object- oriented software development
processes, object- oriented analysis and design,
requirements discovery, abstract thinking, object
thinking, UML, use case diagram, class diagram,
activity diagram, sequence diagram, state
diagram, collaboration diagram, frameworks,
design patterns, object relational database
mapping, principles of object- oriented
programming, object- oriented software testing,
application of object-oriented technology, current
topics in object-oriented technology
ความต้องการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Requirements
วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ กระบวนการ
ความต้องการ คุณลักษณะของความต้องการ
ความต้องการเชิงหน้าที่ ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่
การรวบรวมความต้องการและเทคนิค การกาหนด
ความต้องการ การเจรจาตกลงความต้องการ
ข้อกาหนดความต้องการซอฟต์แวร์ การจัดการ
ความต้องการ การจัดการความต้องการที่
เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบความต้องการ

227251

227341

inheritance and polymorphism, abstract class and
interface class, exception, event- driven
programming, graphic user interface of objectoriented thread, reading and writing files in
object- oriented programming, object- oriented
testing
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Software Engineering
ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ เ ชิ ง วั ต ถุ
การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบเชิ ง วั ต ถุ การค้ น หา
ความต้องการ แนวคิด เชิง นามธรรม แนวคิด เชิง
วัต ถุ ยูเ อ็ม แอล แผนภาพยูส เคส แผนภาพคลาส
แผนภาพกิจกรรม แผนภาพลาดับ แผนภาพสถานะ
แผนภาพการปฏิ สั ม พัน ธ์ กรอบงาน แบบรูป การ
ออกแบบ การแปลงฐานข้ อ มู ล สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง วั ต ถุ
หลั ก การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
หั ว ข้ อ ทางเทคโนโลยี เ ชิ ง วั ต ถุที่ก าลั ง อยู่ ใ นความ
สนใจ
Object- oriented software development
processes, object- oriented analysis and design,
requirements discovery, abstract thinking, object
thinking, UML, use case diagram, class diagram,
activity diagram, sequence diagram, state
diagram, collaboration diagram, frameworks,
design patterns, object relational database
mapping, principles of object- oriented
programming, object- oriented software testing,
application of object-oriented technology, current
topics in object-oriented technology
ความต้องการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Requirements
วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ กระบวนการ
ความต้ อ งการ คุ ณ ลั ก ษณะของความ ต้ อ งการ
ความต้องการเชิงหน้าที่ ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่
การรวบรวมความต้องการและเทคนิค การกาหนด
ความต้ อ งการ การเจรจาตกลงความต้ อ งการ
ข้อกาหนดความต้องการซอฟต์แวร์

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา
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Software requirements engineering,
requirements process, requirements
characteristics, functional requirements, nonfunctional requirements, requirements elicitation
and techniques, requirements specifications,
requirements negotiation, software requirements
specifications, requirements management,
changes requirements management,
requirements validation
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227316

สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Architecture and Design
หลักการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีที่
ใช้ในการกาหนดสถาปัตยกรรมโดย ใช้แนวคิดการ
วิเคราะห์เค้าโครงเรื่อง รูปแบบสถาปัตยกรรม การ
วิเ คราะห์และออกแบบสถาปั ต ยกรรมซอฟต์แวร์
หลั ก การของการออกแบบซอฟต์ แ วร์ ยู เ อ็ ม แอ
ลเบื้องต้น แบบรูป การออกแบบซอฟต์แ วร์ แบบ
รู ป การสร้ า ง แบบรู ป โครงสร้ า ง แบบรู ป เชิ ง
พฤติกรรม
Principles of software architecture, methods in
software architectures using scenario- based
analysis, architectural styles, software
architectural analysis and design, principles of
software design, introduction of UML, software
design patterns, creational patterns, structural
patterns, behavioral patterns
การสร้างและวิวฒ
ั นาการซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Construction and Evolution
วิธีก ารและสั ญ กรณ์รายละเอียดการออกแบบ
เครื่องมือการพัฒ นา มาตรฐานและรูป แบบการ
เขียนรหัสคาสั่ง การทบทวนในระดับเดียวกัน การ
ท า เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
การท าความเข้ า ใจโปรแกรม การบ ารุ ง รั ก ษา
ซอฟต์ แ วร์ กระบวนการบ ารุ ง รั ก ษาซอฟต์ แ วร์
วิศวกรรมย้อนกลับ การเปลี่ยนองค์ประกอบ การ
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สาระที่
ปรับปรุง

การจั ด การความต้ อ งการ การจั ด การความ
ต้ อ งการที่ เ ปลี่ ย นแปลง การตรวจสอบความ
ต้องการ
Software
requirements
engineering,
requirements
process,
requirements
characteristics, functional requirements, nonfunctional requirements, requirements elicitation
and techniques, requirements specifications,
requirements negotiation, software requirements
specifications, requirements management,
changes
requirements
management,
requirements validation

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

ปรั บ เปลี่ ย นและวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบซอฟต์ แ วร์
การจัดการข้อยกเว้น การทนทานต่อความผิดพร่อง
การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ มาตรวัดผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์
Detailed design methods and notations,
implementation tools, coding standards and
styles, peer reviews, software documentation,
program comprehension, software maintenance,
software maintenance processes, reverse
engineering, refactoring, software changes and
impact analysis, exception handling, fault
tolerance, software configuration management,
software product metrics
227331

227417

การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
Software Verification and Validation
พื้น ฐานการทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์ แ วร์
การวิเคราะห์และตามรอยความต้องการ การตรวจ
ตราการออกแบบและชุด คาสั่ ง การทดสอบแบบ
กล่องดา การทดสอบแบบกล่องขาว การทดสอบ
เชิงสถิติ การทดสอบข้อบกพร่อง การวิเคราะห์และ
ออกรายงานปัญหา
Fundamental of verification and validation,
requirements analysis and traceability, design and
code inspections, black box testing, white box

227361

สถาปัตยกรรมและการสร้างซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
Software Architecture and Construction
องค์ประกอบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาตรฐาน
และรู ป แบบการเขี ย นรหั ส ค าสั่ ง การทบทวน
ซอฟต์ แ วร์ หลั ก การสถาปั ต ยกรรมซอฟต์ แ วร์
การวิเคราะห์โครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
หลั ก การออกแบบสถาปั ต ยกรรมซอฟต์ แ วร์
แบบรูปการออกแบบ สถาปัตยกรรมสามชั้น กรอบ
งานสถาปัตยกรรมองค์กร
Software implementation environment, coding
standards and styles, software review, principle
of software architecture and analysis, design
patterns, three- tier architecture, enterprise
architecture framework
การทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Testing
พื้นฐานการทวนสอบและตรวจสอบซอฟตแวร์
การวิเคราะห์และตามรอยความต้องการ การตรวจ
ตราการออกแบบและชุ ดค าสั่ ง การทดสอบแบบ
กล่องดา การทดสอบแบบกล่องขาว เทคนิคการ
ท ด ส อ บ อั ต โ น มั ติ ก า ร ท ด ส อ บ เ ชิ ง ส ถิ ติ
การทดสอบข้อ บกพร่ อ ง การวิ เ คราะห์แ ละออก
รายงานปัญหา
Fundamental of verification and validation,
requirements analysis and traceability, design and
code inspections,black box testing, white box

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปรับรหัส
รายวิชา,
ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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testing, statistical testing, defect testing, problem
analysis and reporting
227314

227322

คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Quality and Measurement
ภาพรวมของคุ ณ ภาพและการวั ด ซอฟต์ แ วร์
แบบจ าลองคุ ณ ภาพซอฟต์ แ วร์ ระเบี ย บวิ ธี แ ละ
มาตรฐานคุ ณ ภาพ ทฤษฏี ก ารวั ด กรอบงาน
เ ป้ า ห ม า ย ส า ห รั บ ก า ร วั ด ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
การสื บ ค้ น เชิ ง ประจั ก ษ์ การวั ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
กระบวนการซอฟต์ แ วร์ แอดทริ บิ ว ต์ ภ ายใน
ผลิต ภั ณฑ์ แอดทริบิวต์ภ ายนอกผลิต ภั ณฑ์ การ
จัดการการวัดและคุณภาพ
Overview of software quality and
measurement, software quality models, quality
standards and methodologies, measurement
theory, goal- based frameworks for software
measurement, empirical investigation, software
product and process measurements, internal
product attributes, external product attributes,
measurement and quality management
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Project Management
แนวคิ ด เรื่ อ งคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซ อฟต์ แ วร์
กระบวนการผลิต ซอฟต์แ วร์ แนวคิด การจัด การ
โครงการซอฟต์ แ วร์ การวางแผนโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ การประมาณความเสี่ยง
โครงการและการจัดการ การประมาณงบประมาณ
และเวลา เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ประมาณการณ์
คณะท างานโครงการ การควบคุมโครงการ การ
จัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ การประยุกต์การสอบ
ทานกระบวนการ มาตรวัดและวิธีการสาหรับการ
ประเมินโครงการ
Concepts of software quality, software product
processes, software project management
concepts, project planning, feasibility studies,
project risks estimation and management, cost
and schedule estimation, estimation tools and
techniques, project staffs, project control,
software configuration management, application

227481

227373

testing, automated testing technique, statistical
testing, defect testing, problem analysis and
reporting
คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Quality and Measurement
ภาพรวมของคุ ณ ภาพและการวั ด ซอฟต์ แ วร์
แบบจ าลองคุ ณ ภาพซอฟต์ แ วร์ ระเบี ย บวิ ธี แ ละ
มาตรฐานคุ ณ ภาพ ทฤษฏี ก ารวั ด กรอบงาน
เ ป้ า ห ม า ย ส า ห รั บ ก า ร วั ด ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
การสื บ ค้ น เชิ ง ประจั ก ษ์ การวั ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
กระบวนการซอฟต์ แ วร์ แอดทริ บิ ว ต์ ภ ายใน
ผลิต ภั ณฑ์ แอดทริบิวต์ภ ายนอกผลิ ต ภั ณฑ์ การ
จัดการการวัดและคุณภาพ
Overview of software quality and
measurement, software quality models, quality
standards and methodologies, measurement
theory, goal- based frameworks for software
measurement, empirical investigation, software
product and process measurements, internal
product attributes, external product attributes,
measurement and quality management
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Project Management
แนวคิดเรื่องคุณภาพซอฟต์แวร์
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แนวคิดการจัดการ
โครงการซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ การประมาณความเสี่ยง
โครงการและการจัดการ การประมาณงบประมาณ
และเวลา เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ประมาณการณ์
การวางแผนกิจกรรม การจัดสรรทรัพยากร
คณะทางานโครงการ การเฝ้าสังเกตและควบคุม
โครงการ การจัดการการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์
การปิดโครงการ มาตรวัดและวิธกี ารสาหรับการ
ประเมินโครงการ
Concepts of software quality, software
development processes, concepts of software
project management, project planning, feasibility
studies, project risks estimation and management,
cost and schedule estimation, estimation tools and
techniques, activity planning, resource allocation,

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิขา

101
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

of process validation, metrics and methods for
project evaluation
227204

227391

โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
1(0-3-2)
Software Engineering Project I
การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บ รวบรวมข้อมู ล
ความเป็นไปได้ของการทาโครงงาน ความรู้ที่จาเป็น
ส าหรั บ การจั ด ท าโครงงาน ศึ ก ษางานวิ จั ย หรื อ
โครงงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หั ว ข้ อ โครงงาน
ตารางเวลาการด าเนิ น งาน ก าหนดขอบเขต
วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดทาต้นแบบ จัดทา
เอกสารแผนการดาเนินโครงงาน และการนาเสนอ
หัวข้อโครงงาน
Project preparation, data collection, probability
of project execution, essential knowledge for
project execution, study of previous research or
other related projects, operation scheduling,
project boundary, system analysis and design,

227321

project staffs, project mornitoring and control,
software change management, project closing,
metrics and methods for project evaluation
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Computer Organization and Operating Systems
แนวคิด พื้น ฐานขององค์ป ระกอบคอมพิวเตอร์
พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ รูปแบบการแทน
ข้ อ มู ล รู ป แบบค าสั่ ง ระบบหน่ ว ยความ จ า
ก า ร จั ด ก า ร ไ อ โ อ แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ข อ ง
ระบบปฏิ บั ติการ การจัด ตารางและการประสาน
จั ง หวะกระบวนการ การติ ด ตาย การจั ด การ
หน่ ว ยความจ าหลั ก และหน่ ว ยความจ าเสมื อ น
การจั ด การอุ ป กรณ์ การจั ด การแฟ้ ม ข้ อ มู ล
การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
Basic concepts of computer organization,
boolean algebra and digital logic, data
representation, instruction format, memory
organization, I/ O organization, basic concepts of
operating system, process scheduling and
synchronization, deadlock, main memory and
virtual memory management, device
management, file management, system
performance evaluation
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
1(0-3-2)
Software Engineering Project I
การเตรี ย มหั ว ข้ อ โครงงาน การเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล ความเป็นไปได้ของการทาโครงงาน ความรู้
ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การจั ด ท าโครงงาน การศึ ก ษา
งานวิจัยหรือโครงงานอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้องกับ หัว ข้ อ
โครงงาน ตารางเวลาการดาเนินงาน การกาหนด
ขอบเขตโครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ต้ น แบบซอฟต์ แ วร์ เอกสารแผนการด าเนิ น
โครงงาน การนาเสนอหัวข้อโครงงาน
Project preparation, data collection, probability
of project execution, essential knowledge for
project execution, study of previous researchs or
other related projects, operation scheduling,
project boundary definition, system analysis and

สาระที่
ปรับปรุง

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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prototyping, documentation and project topic
presentation
227474

227492

235012

โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 2(0-6-3)
Software Engineering Project II
การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน
ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามความ
ต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบ
ระบบย่ อ ย การทดสอบระบบ การตรวจสอบ
ค ว า ม ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล แ ล ะ ก า ร ท ว น ส อ บ
แก้จุดบกพร่อง วิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล จัดทา
เอกสารระบบ นาเสนอผลการดาเนินโครงงาน
Experiment or develop project follows to the
hypothesis, reconsider to system analysis and
design as requirement change, project
development, unit test, system test, validation
and verification, debug, result analyze and
conclusion, documentation and project
presentation

227422

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms

227205

3(2-2-5)

design, software prototyping, project execution
plan, project topic presentation
วิวัฒนาการและการบารุงรักษาซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Evolution and Maintenance
ก ารบ ารุ ง รั ก ษ าซอฟต์ แ วร์ ก ระบ วนการ
บ ารุ ง รั ก ษ าซอฟต์ แ วร์ ก ารท าค วามเข้ า ใจ
ซอฟต์ แ วร์ การท าเอกสารประกอบซอฟต์ แ วร์
วิ วั ฒ นาการซอฟต์ แ วร์ การปรั บ เปลี่ ย นและ
วิเคราะห์ผลกระทบซอฟต์แวร์ วิศวกรรมย้อนกลับ
การเปลี่ยนองค์ประกอบ การจัดการข้อยกเว้น การ
ทนทานต่ อ ความเสี ย หาย การจั ด การโครงแบบ
ซอฟต์แวร์ มาตรวัดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
Software maintenance, software maintenance
processes, software comprehension, software
documentation, software evolution, software
changes and impact analysis, reverse
engineering, refactoring, exception handling, fault
tolerance, software configuration management,
software product metrics
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 2(0-6-3)
Software Engineering Project II
การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน
การทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาระบบ
การทดสอบระบบย่ อ ย การทดสอบระบบ การ
ตรวจสอบและทวนสอบความสมเหตุ ส มผลของ
ระบบ การแก้ไขข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ผลลัพธ์
และสรุ ป ผล การจั ด ท าเอกสารโครงงาน การ
นาเสนอผลการดาเนินโครงงาน
Project experiment or development follows to
the hypothesis, consideration to system analysis
and design as requirement changes, project
development, unit testing, system testing, system
validation and verification, debuging, result
analysis and conclusion, project documentation,
project presentation
แนวคิดของอัลกอริทึม
3(2-2-5)
Concepts of Algorithms

สาระที่
ปรับปรุง

เปิด
รายวิชา
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โครงสร้ า งข้ อ มู ล ขั้น พื้ น ฐาน อาร์ เ รย์ รายการ
แบบเชื่ อ มโยง สแตก คิ ว ต้ น ไม้ กราฟ การ
วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความซั บ ซ้ อ นของ
ขั้ น ตอนวิ ธี การเรี ย งล าดั บ และการค้ น หาข้อมู ล
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบฮี พ แฮชชิ่ ง การเวี ย นเกิด
การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
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

235031

222230

ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System
แนวคิดเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูล และระบบ
จัดการฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ การทาให้อยู่ในรูปบรรทัด ฐาน ภาษา
สอบถาม การประมวลผลรายการ ฐานข้อมูลแบบ
กระจาย การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การ
บูรณภาพและความมั่นคงของข้อมูล การควบคุม
ภาวะพร้ อ มกั น ความมั่ น คงและการป้ อ งกั น
ฐานข้อมูล การสารองข้อมูลและการคืนสภาพ การ
ล็อค เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบฐานข้อมูล
ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์
ฐานข้อมูล
Basic concept of database system and
database management system, data modeling,
relational database, relational database analysis
and design, normalization, query language,
transaction processing, distributed database,
physical database design, data integrity and
security, concurrency control, database security
and protection, backup and recovery, locking,
new technology of database system, spatial data,
application of database development
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human-Computer Interaction

227206

ความส าคั ญ ของอั ล กอริ ทึ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของ
ขั้ น ตอนวิ ธี สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ส ด ง ขี ด จ ากั ด ก า ร
เรียงล าดั บ และการค้น หาข้อมู ล อัล กอริทึม แบบ
แบ่ง แยกและเอาชนะ อัล กอริทึม เชิง ละโมบ การ
โปรแกรมแบบพลวัต ฮีพ แฮชชิ่ง การประยุก ต์ใช้
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
The importance of efficient algorithms, analysis
of algorithm efficiency and complexity, asymptotic
notation, sorting and searching, divide and
conquer algorithms, greedy algorithms, dynamic
programming, heap, hashing, application of data
structures and algorithms
พืน้ ฐานของระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
Fundamental of Database System
พื้น ฐานระบบฐานข้อมู ล และระบบจัด การ
ฐานข้อมูล การจาลองแบบเชิงแนวคิด การจาลอง
แบบเชิ ง ตรรกะ การจ าลองแบบเชิ ง กายภาพ
ฐานข้อมู ล เชิง สั ม พัน ธ์ การออกแบบแบบจาลอง
ข้อมูล การทาเค้าร่างให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน การ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และและการสอบถามข้ อ มู ล การ
จัด การรายการ การอนุ ญ าตและความปลอดภัย
ของฐานข้อมูล หัวข้อประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล
Fundamental of Database System and
database management, conceptual modeling,
logical modeling, physical modeling, relational
database, data model design, schema
normalization, data storage and querying,
transaction management, database authorization
and security, advanced topics of database
system, application of database development

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

หลักการของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
ค อม พิ ว เตอร์ ก ารออกแบ บที่ มีมนุ ษ ย์ เ ป็ น
ศูนย์กลาง การสร้างต้นแบบ การพัฒ นาส่วนต่อ
ประสานกับผูใ้ ช้แบบกราฟิก การออกแบบระบบเชิง
โต้ตอบ
Principles of human- computer interfaces, user
centered design, prototyping, graphical user
interfaces development, interactive systems
design
227252

การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
3(2-2-5)
User Interface Design and Implementation
ห ลั ก ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ แ ล ะ
คอมพิ ว เตอร์ กระบวนการออกแบบส่ ว นต่ อ
ประสานที่ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง คุณสมบัติการใช้งาน
การออกแบบรูปแบบที่มนุษ ย์ใช้ในการรับรู้ข้อมูล
การใช้สี แบบร่า งระบบ เอชทีเ อ็ม แอล สไตล์ชีท
การพัฒนาระบบเชิงโต้ตอบ การประเมินการใช้งาน
Principles of human- computer interaction,
user- centred interface design process, usability
characteristics, design modalities, coloring,
wireframe, HTML, cascade style sheet,
interactive system implementation, usability
measurement

235011

235014

ตรรกะพืน้ ฐานและการแก้ปัญหา
3(2-2-5)
Basic Logic and Problem Solving
กระบวนการท างานของคอมพิ ว เตอร์ การใช้
เหตุ ผลและการแก้ปั ญ หาด้วยตรรกศาสตร์ การ
วิเ คราะห์ปั ญ หา ผัง งาน โครงสร้า งควบคุม แบบ
ลาดับ โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก โครงสร้าง
ควบคุม แบบท าซ้า หลั ก การเขียนโปรแกรม รหัส
เทียม ผังมโนภาพ
Computer process, reasoning and solving
problems using logic, problem analysis, flowchart,
sequence control structure, selection control
structure, repetition control structure, principle of
programming, pseudo code, mind map
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การจัดการ
กระบวนการ การประสานจังหวะกระบวนการ การ
จัดตารางและการส่งต่อกระบวนการ การขัดจังหวะ
การติด ตาย การจัด การหน่ว ยความจ าหลั ก และ
หน่ ว ยความจ าเสมื อ น การจั ด การอุ ป กรณ์
การจัดการแฟ้มข้อมูล ความมั่นคงและการปกป้อง
ระบบ การประเมินประสิทธิภาพและเทคโนโลยีใหม่
ของระบบปฏิบัติการ
Basic concepts of operating system, process
management, process synchronization, process
scheduling and dispatch, interrupt, deadlock,
main memory and virtual memory management,
device management, file management, system
security and protection, system performance
evaluation and new technology of operating
system
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
3(2-2-5)
Structure Programming
โครงสร้ า งของโปรแกรม ชนิ ด ของตั ว แปร ตั ว
กระทาการและนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ชั่น การรับและ
แสดงผลข้ อ มู ล ค าสั่ ง ควบคุ ม แบบล าดั บ ค าสั่ ง
ควบคุ ม แบบทางเลื อ ก ค าสั่ ง ควบคุ ม แบบท าซ้า
แถวลาดับ ฟังก์ชัน ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง ตัวชี้
ตาแหน่ง การดาเนินการกับไฟล์
Program structure, type of variables, operators
and expression, library function, input and output,
sequence control statement, selection control
statement, repetition control statement, array,
function, structure data type, pointer, file
operation

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

225251

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3 (2-2-5)
Computer Networks and Internets
เทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ชนิ ด ของ
เครื อ ข่ า ย แบบจ าลองเครื อ ข่า ย ชนิ ด ข้ อ มู ล และ
สั ญ ญาณ สื่ อ กลางที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารและการ
มั ล ติ เ พล็ ก ซ์ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย การตรวจจั บ
ข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูล และ
การควบคุมข้อผิดพลาด โปรโตคอลเครือข่าย ไอ
พีแอดเดรส เครือข่ายย่อย การจัดเส้นทางแบบคงที่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 9
227321

227351

227352

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หัวข้อปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Software Engineering
ประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ทฤษฎี แนวคิด สืบค้น การนาเสนอ
Interesting or current topic in software
engineering, theory, concept, searching,
presentation, discussing, and ansering question
หัวข้อปัจจุบันทางด้านความมั่นคงทางซอฟต์แ วร์
3(2-2-5)
Current Topics in Software Security
ประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจในด้ า นความมั่ น คงทาง
ซอฟต์แวร์ ทฤษฎี แนวคิด สืบค้น การนาเสนอ
Interesting or current topic in software security,
theory, concept, searching, presentation,
discussing, and ansering question
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบ
3(2-2-5)
Component-based Software Development
แ น ว คิ ด ก า ร พั ฒ น า ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ เ ชิ ง
องค์ ป ระกอบ วั ฎ จั ก รการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ เ ชิ ง
องค์ ป ระกอบ การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการเชิ ง
องค์ประกอบ การเลือกสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
เ ชิ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ะ บุ แ ล ะ ป รั บ แ ต่ ง
องค์ประกอบ การบูรณาการระบบเชิงองค์ประกอบ
การทดสอบซอฟต์ แ วร์ เ ชิ ง องค์ ป ระกอบ การ
บารุงรักษาซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบ

และแบบพลวัต เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความมั่นคง
ของเครือข่าย เทคนิคการเข้ารหัส
Computer network technology, type of
network, network model, type of data and
signal, transmission media and multiplex,
network hardware, errors, error Detection and
error Control, data flow control, network protocol,
IP address, subnet, static and dynamic routing,
Internet, network security, cryptography
วิชาเอกเลือก
6
หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
ปิดกลุ่ม
วิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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Software component- based development
concepts, life cycle of component-based software
systems, component requirements analysis,
component software architecture selection,
component identification and customization,
component system integration, component
software testing, component software
maintenance
กลุ่มวิชาทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ 6 หน่วยกิต
227332

235022

222220

หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น ทางด้ า นการพั ฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Current Topics in Computer Programmimg
Development
ประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านความมั่นคง
ทางซอฟต์แวร์ ทฤษฎี แนวคิด สืบค้น การนาเสนอ
Interesting or current topic in computer
programming development, theory, concept,
searching, presentation, discussing, and ansering
question
การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ ส าหรั บ อุ ป กรณ์
เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่
ระบบปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์
อุปกรณ์เคลื่อนที่ วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์
การออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้
แบบกราฟิก การส่งผ่านข้อมูล การเก็บข้อมูล
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile architecture, operating system, basics of
a mobile application, application lifecycle, design
and developing graphic users interface, data
passing, data storing, internal device interfacing,
mobile applications development
กลุ่มเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 12 หน่วยกิต
เว็บเทคโนโลยี
Web Technology

3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ปรับปรุง
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วิชา
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224131

227341

235015

เทคโนโลยีอิน เทอร์เ น็ ต สถาปั ต ยกรรมของ
เวิ ล ด์ไวด์เว็ บ ท ฤ ษ ฎีการออกแบบเว็ บ เพจ
มาตรฐานเว็บ การสร้า งเว็บ เพจแบบพลวัต เว็บ
เซอร์วสิ เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
Internet technology, architecture of the
world wide web, web page design theory, web
standard, dynamic web page building, web
services, semantic web technology
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Geoinformatics Technology
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ การรั บ รู้
ระยะไกล การเก็ บ พิ กั ด ต าแหน่ ง บนพื้ น ผิ ว โลก
โฟโตแกรมเมตรี และหลักการสารวจเบือ้ งต้น
Geographic information system, remote
sensing,
global
positioning
systems,
photogrammetry and principle of surveying
หัวข้อปัจจุบันทางด้านวีธีการจัดการข้อมูล
3(2-2-5)
Current Topics in Data Management
Methodologies
ประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านวิธีการจัดการ
ข้อมูล ทฤษฎี แนวคิด สืบค้น การนาเสนอ
Interesting or current topic in data
management methodologies, theory, concept,
searching, presentation, discussing, and ansering
question
ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
หลั ก การและประวั ติ ข องปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
ปริภูมิสถานะและการค้นหา ขั้นตอนวิธีการค้นหา
การแทนความรู้โดยใช้ตรรกะเพรดิเคต วิศวกรรม
ความรู้ โปรล็ อ กเบื้ อ งต้ น การประมวล ผล
ภาษาธรรมชาติเบื้องต้น การเรียนรู้ของเครื่องจักร
โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ขั้ น ตอนวิ ธี พั น ธุ ก รรม
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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สาระที่
ปรับปรุง

processing, machine learning, artificial neural
network, genetic algorithm, robot
รายวิชาเอกเลือก
225323 การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ ส าหรั บ อุ ป กรณ์
เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ เ ค ลื่ อ น ที่
ระบบปฏิ บั ติก าร พื้น ฐานของโปรแกรมประยุก ต์
อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ วั ฏ จั ก รโปรแกรมประยุ ก ต์
การออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบ
ก ราฟิ ก ก ารส่ง ผ่ า นข้ อ มู ล ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
การเชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ ภ ายใน การพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile architecture, operating system, basics of
a mobile application, application lifecycle, design
and developing graphic users interface, data
passing, data storing, internal device interfacing,
mobile applications development
225351 ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3(2-2-5)
Computer and Network Security
ความปลอดภั ย ในระบบคอมพิ วเตอร์ เ บื้องต้น
การเข้ารหัสลับเบื้องต้น กุญแจส่วนตัวและกุญแจ
สาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์สิทธิ์และการ
ยืนยันตัวบุคคล ใบรับรองสิทธิ์ การบริหารกุญแจ
การบุกรุกในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก
ก า ร ต ร ว จ จั บ ก า ร บุ ก รุ ก แ ล ะ ร ะบ บ ป้อง กั น
ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย
basic computer security, basic cryptography,
private key and public key, digital signature,
authentication and personal identifier, certificate,
key management, network intrusion, kind of
attack, intrusion detection and prevention system,
security software
227375 หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(22-5)
Current Topics in Software Engineering
ป ร ะ เ ด็ น หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น ใ น ด้า น วิ ศ ว ก รรม
ซอฟต์แวร์ทฤษฎี แนวคิด สืบค้น การนาเสนอ

เปิด
รายวิชา
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227462

227476

รายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 6
กิต

หน่วย

Current topics in software engineering, theory,
concept, searching, presentation.
การทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ 3(2-2-5)
Automated Software Testing
หลั ก การทดสอบซอฟต์ แ วร์ แ บบอั ต โนมั ติ
เครื่องมือและเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ
อัตโนมัติ การทาซ้าและนากลับมาใช้ใหม่ วิธีการที่
ขั บ เคลื่ อนด้ว ยข้อมู ล วิ ธี ก ารที่ ขับ เคลื่อ นด้วยค า
ส าคัญ การทดสอบภาระการโหลด การทดสอบ
ประสิทธิภาพ การทดสอบลาดับขั้นของโคด การ
ออกแบบการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ ชนิด
ของกรณี ท ดสอบ แนวโน้ ม ของการทดสอบ
ซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ
Principle of software test automation, software
test automation tools and techniques record and
playback, data driven approach, keyword driven
approach, load testing, performance testing, code
level test automation, software test automation
design, test case types, trends of software test
automation
การบริ ห ารการจั ด เก็ บ ผลผลิ ต จากการพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Configuration Management
กระบวนการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ (เอสซี
เอ็ม) การวางแผนเอสซีเอ็ม การวัดเอสซีเอ็ม การ
ระบุ โครงแบบซอฟต์แ วร์ สาเหตุ ที่ท าให้เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ กระบวนการควบคุมการ
เปลี่ ย นแปลงซอฟต์ แ วร์ การจั ด การโครงแบบ
ซอฟต์แวร์และการควบคุมเวอร์ชัน การตรวจสอบ
โครงแบบซอฟต์ แ วร์ การจั ด การการปล่ อ ย
ซอฟต์แวร์และการส่งมอบ
Software configuration management ( SCM)
process, SCM planning, SCM measures, software
configuration identification, causes of software
change, software change control process,
software configuration managing and control
version, software configuration auditing, software
release management and delivery
รายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 6
หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่

คงเดิม
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227493

227494

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in software engineering
in private or government sectors

227424

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in software engineering
as an apprentice in private or government sectors

227425

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

6

หน่วยกิต

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in software engineering
in private or government sectors
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in software engineering
as an apprentice in private or government
sectors
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

227423

1

ปรับรหัส
วิชา

ปรับรหัส
วิชา

คงเดิม

หน่วยกิต

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรม
ซอต์แวร์ 1(0-2-1) (ไม่นับหน่วยกิต)
Preparation for Software Engineering
Professional Experience
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่ อ สารและเทคนิ ค การสื่ อ สาร การสร้ า งมนุ ษ ย
สั ม พั น ธ์ในส ถ านป ระก อบ ก าร ก ารพั ฒ น า
บุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อการปฏิ บั ติง าน เทคนิ ค การเขียน
รายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึก ทักษะ
เฉพาะทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Process of professional experience, working
places, virtue and morality, communication and
communication techniques, human relations in
workplace, working personality development,
report writing and presentation techniques,
specialist skills training in software engineering

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
รวม(หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รวม(หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 128 (1) หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง
ลดจานวน
หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

แผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
005171
ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
005172
235011
241151
244101

การจัดการดาเนินชีวติ
ตรรกะพืน้ ฐานและการแก้ปัญหา
แคลคูลัส 1
ฟิสิกส์ 1

รวม

001103
001112
227111
235021
241152
244102

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบือ้ งต้น
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2

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

19 หน่วยกิต

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

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
003202
การจัดการสุขภาพและ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
241151
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
100007
กฎหมายและจริยธรรมทาง
1(1-0-2)
คอมพิวเตอร์
227101
พืน้ ฐานการแก้ปญ
ั หาและการ
3(2-2-5)
เขียนโปรแกรม 1
รวม
16 หน่วยกิต

001101
001103
227171
227102
241334
244103

รวม

19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบือ้ งต้น
พืน้ ฐานการแก้ปญ
ั หาและการ
เขียนโปรแกรม 2
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต
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005173
227231
235012
241253
241101
004xxx
00xxxx

แผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะชีวติ
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
แคลคูลัส 3
หลักเคมี
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

รวม

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

19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
*003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
*003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
227212
กระบวนการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
227221
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
3(2-2-5)
241335
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
00xxxx
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
**00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
** ให้นสิ ิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
227203
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
227205
แนวคิดของอัลกอริทึม
3(2-2-5)
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
227204
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ
3(2-2-5)
ระบบปฏิบัติการ
241324
พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
รวม
18 หน่วยกิต

002202
227251
-

003201
004201
227252
227206
รวม

18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
-

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อ
ประสาน
พืน้ ฐานของระบบฐานข้อมูล
รวม

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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222230
227313
227314
227322
235031
241321

แผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
ความต้องการซอฟต์แวร์
คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
ระบบฐานข้อมูล
พีชคณิตเชิงเส้น 1

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

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
227341
146132
227331
227372
264324
xxxxxx

รวม

227391

ภาคการศึกษาปลาย
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ซอฟต์แวร์
การสร้างและวิวฒ
ั นาการ
ซอฟต์แวร์
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1

235014
264202
xxxxxx

ระบบปฏิบัติการ
สถิตวิ ิศวกรรม
วิชาเลือกเสรี

225130
227315
227316

18 หน่วยกิต

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

-

ภาคการศึกษาปลาย
-

3(2-2-5)

-

-

1(0-3-2)

227321

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

264202
225251
227361
227373
xxxxxx

รวม

ความต้องการซอฟต์แวร์
การฟังและการพูดใน
ชีวติ ประจาวัน
สถาปัตยกรรมและการสร้าง
ซอฟต์แวร์
กระบวนการซอฟต์แวร์
เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
วิชาเลือกเสรี
รวม

19 หน่วยกิต

โครงงานทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 1
สถิตวิ ิศวกรรม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
การทดสอบซอฟต์แวร์
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
วิชาเอกเลือก
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต
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227417
227424
227492
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

แผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การทวนสอบและตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์
จริยธรรมและกฏหมายสาหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2
วิชาเลือกเสรี
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
-

1(1-0-2)

-

2(0-6-3)

227422

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

xxxxxx
xxxxxx
227474
227481
227423

146113
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา
227493
การฝึกงาน
227494
สหกิจศึกษา
รวม

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

-

-

โครงงานทางวิศวกรรม
2(0-6-3)
ซอฟต์แวร์ 2
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิวัฒนาการและการบารุงรักษา
3(3-0-6)
ซอฟต์แวร์
คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
การเตรียมพร้อมฝึก
1(0-2-1)
ประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรม (ไม่นับหน่วยกิต)
ซอฟต์แวร์
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการ
3(3-0-6)
อ่านสะท้อนคิด
รวม
17(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา
227424
การฝึกงาน
227425
สหกิจศึกษา
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

118

119

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ชื่อ-สกุล

ประวัติ
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สมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM ปี ค.ศ. 2004 มีรายละเอียดดังนี้
1) พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ (Computing Essentials)
- Computer Science Foundations
- Construction Tools
- Construction Technologies
- Formal Construction Methods
2) พืน้ ฐานคณิตศาสตร์และวิศวกรรม (Mathematical and Engineering Fundamentals)
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- Engineering Economics for Software
- Engineering Foundations for Software
3) วิชาชีพภาคปฏิบัติ (Professional Practices)
- Group Dynamics and Psychology
- Professionalism
- Communications Skills for Software Engineer
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5) การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design)
- Design Concepts
- Human Computer Interface Design
- Design Strategies
- Detailed Design
- Architectural Design
- Design Support Tools and Evaluation
6) การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Verification and Validation)
- Verification and Validation Terminology & Foundation
- Human Computer User Interface Testing and Evaluation
- Reviews
- Problem Analysis and Reporting
- Testing
7) วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ (Software Evolution)
- Evolution Processes
- Evolution Activities
8) กระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process)
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- Process Concepts
- Process Implementation
9) คุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality)
- Software Quality Concepts and Culture
- Process Assurance
- Software Quality Standards
- Product Assurance
- Software Quality Processes
10) การจัดการซอฟต์แวร์ (Software Management)
- Management Concepts
- Project Control
- Project Planning
- Software Configuration Management
- Project Personnel and Organization

