หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

1

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1

3. วิชาเอก

1

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

1

5. รูปแบบของหลักสูตร

1

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร

2

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

2

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา

3

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร

4

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

5

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

5
5
6

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน

6
6
7

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.4 การบริหารจัดการ

8
8
9
10
10

สารบัญ(ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2. ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
3. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

12
12
12
12
12
13
13
15
15
15
18
18
18
18
19
24
28
47
47
49
49
51
51
52
60

สารบัญ(ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

72
72
72
73
74
74
73
75

1. การกากับมาตรฐาน

75

2. บัณฑิต

75

3. นิสติ

75

4. คณาจารย์

75

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน

76

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

77

7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

78

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

80

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

80

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

80

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

81

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

81

สารบัญ(ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

82

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

125

ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

126

ภาคผนวก จ ประวัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

140

ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

149

ภาคผนวก ช ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรูก้ ับองค์ความรู้ทางสาขาคอมพิวเตอร์

152

ภาคผนวก ซ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(PLO)รายชัน้ ปี

153

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0704
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
: Bachelor of Science Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
: Bachelor of Science (Computer Science)
: B.Sc. (Computer Science)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 126(1) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย

2
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 84 วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................
วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักพัฒนาซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบ (Full-Stack Developer)
8.2 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหน้าบ้าน (Front-End Developer)
8.3 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหลังบ้าน (Back-End Developer)
8.4 นักทดสอบซอฟต์แวร์(Software Tester)
8.5 นักพัฒนาซอฟต์แวร์บล็อกเชน(Blockchain Developer)
8.5 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ (System Analyst and Designer)
8.6 นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Scientist)
8.7 นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้ของเครื่อง(Machine Learning Scientist)
8.8 ผูจ้ ัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Project Manager)
8.9 ผูป้ ระสานงานโครงการซอฟต์แวร์ (Project Coordinator)
8.10 ผูอ้ อกแบบและบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Database Designer and Administrator)
8.11 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านซอฟต์แวร์(Software Technical Support)
8.12 ผูป้ ระกอบการด้านซอฟต์แวร์(Software Entrepreneur)
8.13 ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือนักวิจัย (Further Study in Related Fields or Researcher)

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
1 นางสาวสุรางคนา ระวังยศ 35599001XXXXX
ผูช้ ่วย
Ph.D.
Computer Science and Engineering
ศาสตราจารย์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

นายเกียรติกุล สุขสมสถาน

35301005XXXXX

อาจารย์

3

นายธนวัฒน์ แซ่เอียบ

58399900XXXXX

อาจารย์

4

นายวรกฤต แสนโภชน์

36599005XXXXX

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.บ.

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Louisville, USA.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.ม.
วท.บ.

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

5

6

นายศักดิ์พันธุ์ แดงมณี

นางสาวเมธวรรณ ใจไว

15603000XXXXX

15499000XXXXX

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี
2557
2545
2541
2548
2542
2549
2541
2548
2544
2560
2550
2553
2550
4
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่โคโรนาไวรัส(COVID-19) ถือเป็นวิกฤต
ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสดิจิทัล โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ที่
สร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือทางสถิติ เพื่อ
สร้างซอฟต์แวร์ท รงปัญ ญา ที่ส ามารถเลีย นแบบความสามารถของมนุษ ย์ที่ซับ ซ้อนได้ เช่น จดจ า
แยกแยะ ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์ เป็นต้น ในบางกรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ด้วย
ตนเอง หรือทางานบางอย่างที่ซ้าซาก และต้องจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างมหาศาลกลายเป็น งาน
อัตโนมัติ นอกจากนัน้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการ
พัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทาให้เศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิ จไทยมีแนวโน้มที่จะกลั บมาขยายตัวได้เ ข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสาคัญ ที่จาเป็นต้องมีก าร
ติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้ น
การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่
ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด
ในปี 2574 จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมี
สัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อม
ของประชากรให้ มีคุ ณ ภาพและการน าเทคโนโลยีที่ เ หมาะสมมาใช้ใ นการผลิ ตและการบริ ก ารของ
ประเทศจะเป็นความท้าทายสาคัญในระยะต่อไป
ในปัจจุบันประเทศไทยได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์
ชาตินาสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาประเทศในช่วง
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่ นคง ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ช าติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้ออกแบบเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มี

6
ทักษะความรู้ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ในส่วนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ในกลุ่ มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้ง
ระบบ สร้างแพลตฟอร์มสาหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยการสร้าง
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยและ
ส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และบริษัทชั้นนาของโลกในอุตสาหกรรมเหล่านี้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในสถานการณ์ ปั จจุบั นเทคโนโลยีดิ จิทั ลได้เ ข้ าไปมี บ ทบาทในชี วิตประจ าวัน ประกอบกั บ
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ลดการอยู่ร่วมกันแบบรวมหมู่ ส่งผลให้การใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลเป็นที่ต้องการใช้งานของทุกช่วงวัยโดยเฉพาะความนิยมในการใช้งานโซเซียลเน็ตเวิร์ก
เป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย รวมทั้งมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว อี ก ทั้ ง ยั ง มี ร าคาและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ถู ก ลง ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งปกติธรรมดาในหลาย ๆ ประเทศรวมทั้งใน
ประเทศไทยด้วย
การส่งเสริมการศึก ษาด้ านวิท ยาการคอมพิวเตอร์เ ป็นกลไกด้ านหนึ่ งของการขับ เคลื่ อ น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องใช้ความรอบรู้ ในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ ในบริบทของการปรับหลักสูตรครั้งนี้ ได้คานึงถึงความสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
และดาเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกัน ให้กับผู้เรียนที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล พัฒนาเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมสู่ “เศรษฐกิจสังคมดิจทิ ัล”
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได้พิจารณาถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มชี ื่อเสียงระดับสากล ผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริม
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ท้ อ ง ถิ่ น ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย กั บ อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ

7
และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นาและสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความ
ยั่ ง ยื น ของชุ ม ชน และสั ง คม บริ ห ารจั ด การด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมี พั น ธกิ จ สอดคล้ อ งตาม
มาตรฐาน การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ในการผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่
เน้นการพั ฒนาผู้เ รีย นทุก ช่ว งวั ย แบบบูรณาการมี ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ ตอบโจทย์สั งคมและ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดาเนินพันธกิจ 5
ด้าน ได้แก่ 1.) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 2.) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3.) บริการ
วิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 4.) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็น
ไทย 5) บริ ห ารงานทั น สมั ย ด้ ว ยธรรมาภิ บ าลและเรี ย นรู้ เ ปลี่ ย นแปลงร่ ว มกั น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรได้ดาเนินการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ก าร
ประกันคุณภาพระดับ หลัก สูตร AUN-QA อย่างต่อเนื่อง โดยได้นาข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้ใ ช้
บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลประกอบการปรับ ปรุ ง
หลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อให้ สอดคล้องกับบริบทและเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน มุ่งเน้นให้ผู้สาเร็จ
การศึกษาเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม
โดยประยุ ก ต์ ค วามรู้ ด้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ก่ อ ให้ เ กิ ด ฐานรากให้ กั บ ประเทศในการพั ฒ นา
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และส่งเสริมนิสิตทางานจริง กับสถานประกอบการทั้ง ในสถาบันและนอกสถาบัน
พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการถ่ายทอดและศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้สมัยใหม่ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ระบุ
ไว้ใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ที่ระบุให้ มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้
การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”
หลักสูตรมีการกาหนดพันธกิจในการพัฒนาบัณฑิต ที่สอดคล้องกับการผลิตคนไทยในศตวรรษที่
21 ที่มีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการ รู้ทันเทคโนโลยี สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดย
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาโครงงาน หรืองานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรมได้ พร้อมกับนาความรู้ที่ มี มาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม เช่นการ
ยกระดับการศึกษา การสร้างรายได้ และบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน ผ่านการบริการวิชาการ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้า ทาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี นึ้ เกิดสังคมความสุข
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หลักสูตรมีการจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนับสนุนให้ผู้เรียนตระหนักและให้ความสาคัญกับ
พันธกิจของสถาบันด้วยกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นชาติและการมีเอกลักษณ์ของชาติ โดยร่วมมือกับ
ชุมชนในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างจิตสานึกปลูกฝังค่านิยม และความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงาม ของ
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient

3

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Collaborative Learning for Society Creation
003203 เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
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หน่วยกิต
1(0-2-1)
2(1-2-3)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
ยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
รวม 30
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241111
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics l
241326 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics

1(0-2-1)

3(2-2-5)
3(0-6-3)
หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
225211 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Principles of Object-Oriented Programming
225212 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
Web Application Development
225231 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขนั้ ตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithm Analysis
225271 หลักการปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Principles of Artificial Intelligence
225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
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225331 วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
Data Science and Application
225341 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
Computer Network for Software Development
225372 การเขียนโปรแกรมหุน่ ยนต์
Robotics Programming
225482 การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์
Decentralized Application Development

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

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
225120
225121
225122

ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
Programming Methodology
โมบายแอปพลิเคชันแบบไม่โค้ด
Mobile Application without Code
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์
Esports

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

13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็ น กรรมการ และรองอธิ ก ารบดีฝ่ า ยวิช าการและประกั น คุณ ภาพ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกั นคุ ณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ทาหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
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13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
ผู้ป ระสานงานรายวิชา และจัด ระบบการบริหารจัดการโดยการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
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 และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
แต่ละรายวิชา รวมทั้งจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามเพื่อ
เป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ
การเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นนาองค์ความรู้โครงสร้างพื้นฐานของระบบ ขั้นตอนวิธี
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล มีจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ สู่การสร้างสรรค์ชุมชนอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การผลิตผู้ชานาญด้านวิท ยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมทั้งด้ านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้
ปัญญารวมหมู่บูรณาการองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังสามารถศึกษาค้นคว้า
องค์ความรูใ้ หม่ได้ตลอดชีวิต ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ในประเด็น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เป็นไปตาม
เป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ข้อ 9 ประเด็น อุตสาหกรรม
นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุงพัฒนารายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับ
ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้อง
กับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งได้กาหนด
สาระสาคัญ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีวิชาชีพ มีคุณภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21
และมีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน รวมทั้งความต้องการแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) นอกจากนั้นได้นาหลักการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการทางาน(CWIE) เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในยุคสมัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตพร้อมใช้ ที่มคี ุณสมบัติ ดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.3.2 มีความสามารถด้านการสื่อสารและทางานร่วมกันเป็นทีม
1.3.3 มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ ขั้นตอนวิธี และกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์
1.3.4 สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ดา้ นปัญญาประดิษฐ์
1.3.5 สามารถนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง สู่
การสร้างสรรค์ชุมชนอย่างยั่งยืน
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2. ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO 1: ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 2: ผูเ้ รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิ ัลอย่างรู้เท่าทัน
PLO 3: ผูเ้ รียนสามารถจัดการชีวติ ตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
PLO 4: ผูเ้ รียนสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคี ุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลก
PLO 5: ผูเ้ รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
PLO 6: ผูเ้ รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้
PLO 7: ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ ายทฤษ ฎี หลั ก การโครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบ ขั้ น ตอนวิ ธี
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์
PLO 8: ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบ ขั้นตอนวิธี กระบวนการพั ฒนาซอฟต์แวร์ และปัญ ญาประดิษ ฐ์ ตรงตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมดิจทิ ัล
PLO 9: ผู้เ รีย นสามารถแก้ ปัญ หาอุตสาหกรรมดิจิทัล และชุม ชน โดยใช้ องค์ความรู้ ด้านโครงสร้ า ง
พืน้ ฐานของระบบ ขั้นตอนวิธี กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์
3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด

2. ออกแบบหลักสูตรให้ตอบโจทย์
ภาคการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรม
ดิจทิ ัลสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล

กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. พัฒนาหลักสูตรโดยมี
1. เอกสารปรับปรุง
พืน้ ฐานจากหลักสูตรใน
หลักสูตร
ระดับสากล (ACM/IEEE)
2. รายงานผลการประเมิน
2.ติดตามประเมินหลักสูตร
หลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 1. รายงานผลการประเมิน
ความต้องการของผู้ประกอบ ความพึงพอใจในการใช้
อุตสาหกรรมดิจิทัล
บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
2. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ ความสามารถใน
การทางานของบัณฑิต
ประจาปี
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
3. รายงานผลสารวจ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์
ของอุตสาหกรรมดิจทิ ัล
เกี่ยวกับทักษะการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประจาปี
3. สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้ 1. สนับสนุนให้บุคลากรสร้าง 1. ปริมาณโครงการบริการ
มีความเชี่ยวชาญในการสอนและ
ความร่วมมือ บริการ
วิชาการต่ออาจารย์
การวิจัยในศาสตร์วทิ ยาการ
วิชาการแก่หน่วยงาน
ประจาหลักสูตร
คอมพิวเตอร์
ภายนอกสถาบัน
2. ปริมาณผลงานวิจัยที่
2. สนับสนุนให้บุคลากรทางาน เผยแพร่ตามเกณฑ์ กพอ.
วิจัยทีม่ ีการเผยแพร่อย่าง
ของอาจารย์ประจา
ต่อเนื่อง และนาผลการ
หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อย
ศึกษาวิจัยสู่ชั้นเรียน
ละ 15 ในแต่ละปี
3. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ 3.อาจารย์ประจาหลักสูตร
การอบรมด้านวิทยาการ
ผ่านการอบรมหรือมีใบ
คอมพิวเตอร์ และด้าน
ประกาศด้านที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการสอนและการวัด
ในแต่ละปีไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ประเมินผล
ละ 30
4. สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย 4.ปริมาณผลงานวิจัยในชั้น
ในชั้นเรียน
เรียนที่ได้รับการเผยแพร่
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาด้านพืน้ ฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
2.3.2 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย
2.3.3 ปัญหาความเข้าใจในเป้าประสงค์ของหลักสูตรก่อนเข้าเรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป้าประสงค์ให้นิสติ พัฒนาทักษะด้านการคานวณและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสนับสนุนให้มกี ารใช้เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2.4.2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ การใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย การกาหนดเป้าหมายในชีวิตด้าน
การเรียนและการบริหารจัดการเวลา
2.4.3 จัดกิจกรรมแนะนาเส้นทางอาชีพในศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2565 2566 2567 2568 2569
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
60
รวม
60
120
180
240
240
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
60
60
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
หมวดรายรับ
ค่าลงทะเบียน
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
2568
18,000 18,000
18,000
18,000
129,600 259,200 388,800 518,400

2569
18,000
518,400
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
2. งบลงทุน
2.1 หมวดครุภัณฑ์
3. งบดาเนินการ
3.1 หมวดค่าใช้สอย
3.2 หมวดค่าวัสดุ
4. งบดาเนินการ
4.1 หมวดสาธารณูปโภค
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
(สูงสุด)

2565

2566

ปีงบประมาณ
2567

2568

2569

3,929,916 4,028,164 4,128,868 4,232,090 4,337,892
68,400

136,800

205,200

273,600

273,600

162,000
20,000

324,000
20,000

486,000
20,000

648,000
20,000

648,000
20,000

600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000
4,780,316 5,708,964 6,640,068 7,573,690 7,679,492
79,672

47,575

36,889

31,557

31,998

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126(1) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
- คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
- สถิตสิ าหรับนักวิทยาศาสตร์
-วิธีการคานวณเชิงตัวเลขหรือความ
น่าจะเป็น
- ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
-กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบ
สารสนเทศ
-กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
-กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์
-กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
-กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
2.3 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. ประสบการณ์ภาคสนาม
5. รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต)

เกณฑ์มคอ.1 สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2565
30 หน่วยกิต
90 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
-

30 หน่วยกิต
84 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

57 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
126(1)

9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
126(1)

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษา
001101
ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
003203 เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community Management
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ Integration for
Professional Innovation

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน จานวน
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
241111 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics l
คณิตศาสตร์ดิสครีต
241326 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
วิธีการคานวณเชิงตัวเลขหรือความน่าจะเป็น
225201 การโปรแกรมเชิงตัวเลข
Numerical Programming
ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

84 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

2.2) วิชาเฉพาะด้าน
จานวน
60 หน่วยกิต
กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ จานวน 6 หน่วยกิต
225251 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ
3(2-2-5)
System Software Analysis and Design
225351 วิทยาการรหัสลับและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ 3(2-2-5)
Cryptography and Information Security

225241
225242

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
จานวน 6 หน่วยกิต
ระบบจัดการฐานข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System and Database Design
3(2-2-5)
การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
User Interface Design and Implementation
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กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จานวน
225100
225111
225211
225212
225291
225292
225311
225331
225392

21 หน่วยกิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Science
การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น
Introduction to Programming
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Principles of Object-Oriented Programming
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
Web Application Development
การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
Preparation for Computer Science Project I
การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
Preparation for Computer Science Project II
แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering Concepts
วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
Data Science and Application
การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
Preparation for Computer Science Project II

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

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
จานวน 24 หน่วยกิต
225101 การคิดเชิงตรรกะ
3(2-2-5)
Logical Thinking
225131 แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principle of Computer Programming
225231 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithm Analysis
225271 หลักการปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Principles of Artificial Intelligence
225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
225341 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Computer Network for Software Development
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225371
225393

การเรียนรูข้ องเครื่อง
Machine Learning
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Project

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

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
225261 พืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์
Fundamental of Computer System

จานวน 3 หน่วยกิต
3(2-2-5)

2.3) วิชาเลือก
ให้เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่เกิน 2 กลุ่ม
2.3.1 กลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
225372
การเขียนโปรแกรมหุน่ ยนต์
Robotics Programming
225373
การประมวลผลและเข้าใจภาพ
Image Processing and Understanding
225374
การค้นคืนข้อมูล
Information Retrieval
225471
การเรียนรูเ้ ชิงลึกประยุกต์
Applied Deep Learning
225472
การออกแบบและพัฒนาเกม
Game Development and Design
225473
หัวข้อปัจจุบันทางปัญญาประดิษฐ์
Current topics in Artificial Intelligence

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์
225381
การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยแพลตฟอร์มกลุ่มเมฆ
Application Development with Cloud Platform
225382
เทคโนโลยีการพัฒนาและการปฏิบัติการ
Development and Operation Technology
225481
เทคโนโลยีบล็อกเชน
Blockchain Technology
225482
การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์
Decentralized Application Development

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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225483

หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์
Current topics in Software Technology
การทดสอบซอฟต์แวร์
Software Testing

227361

225491

2.3.3 กลุ่มเสริมทักษะการทางาน
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 1
Work Integrated Learning 1

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

6 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมห าวิ ท ยาลั ย พ ะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4) ประสบการณ์ภาคสนาม
225492*
225493*
225494*
226495**
หมายเหตุ

จานวน

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

สหกิจศึกษา
Co-Operative Education
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 2
6 หน่วยกิต
Work Integrated Learning 2
* เฉพาะนิสติ ที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทางาน
เลือกเรียนเพียง 1รายวิชา
** เฉพาะนิสติ ที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทางาน

5) หมวดวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
จานวน 1 หน่วยกิต
225391 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Preparation for Computer Science Professional Experience
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3.1.4 แผนการศึกษา

001101
001103
002101
003101
225100
225101
241111

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Science
การคิดเชิงตรรกะ
Logical Thinking
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

001102
001104
002102
003102
225111
225131
241326

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น
Introduction to Programming
แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Programming
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
225211 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Principles of Object-Oriented Programming
225231 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขนั้ ตอนวิธี
Data Structures and Algorithm Analysis
225241 ระบบจัดการฐานข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูล
Database Management System and Database Design
225242 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
User Interface Design and Implementation
225291 การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
Preparation for Computer Science Project I
247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
รวม

003204

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน

3(2-2-5)
2(0-4-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

1(0-2-1)

Health Environment and Community Management

225201
225212
225251
225261
225271
225292

การโปรแกรมเชิงตัวเลข
Numerical Programming
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
Web Application Development
การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ
System Software Analysis and Design
พืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์
Fundamental of Computer System
หลักการปัญญาประดิษฐ์
Principles of Artificial Intelligence
การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
Preparation for Computer Science Project II
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
17 หน่วยกิต
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003305
225311
225312
225341
225371
225391
225392
XXXXXX

146200
225331
225351
225393
225xxx
XXXXXX

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering Concepts
การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Computer Network for Software Development
การเรียนรูข้ องเครื่อง
3(2-2-5)
Machine Learning
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Preparation for Computer Science Professional Experience
(ไม่นับหน่วยกิต)
การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
1(0-2-1)
Preparation for Computer Science Project III
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
Free Elective
รวม
19(1) หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
3(2-2-5)
Data Science and Application
วิทยาการรหัสลับและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ 3(2-2-5)
Cryptography and Information Security
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Science Project
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
Free Elective
รวม
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
003306 บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
225xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
225xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
225492* สหกิจศึกษา
Co-Operative Education
225493* การฝึกงาน
Professional Training
225494* การศึกษาอิสระ
Independent Study
225295** การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 2
Work Integrated Learning 2
รวม

3(0-6-3)
3(X-X-X)
3(x-x-x)
9 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * เฉพาะนิสติ ที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทางาน เลือกเรียนเพียง 1
รายวิชา
** เฉพาะนิสติ ที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทางาน
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน
ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for
delivering message, proper daily life communication
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น การ
ผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields,
producing academic works
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่นในชีวติ ประจาวัน
Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English
usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self
and others in daily life context
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage
in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing
familiar matter
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3(2-2-5)

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
ค าศั พ ท์ ส านวน วลี แ ละไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สานักงาน หลักการทา
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์
สานักงาน
Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic
commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลั ก กฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ส ารเทศ หลั ก การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนาเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information
accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according
to laws concerning information technology and communication
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวิต การดารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตใน
สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผูอ้ ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งาม กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
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Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao
studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, mental
health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of morality and
ethics, laws in daily life
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลั ก การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเ คราะห์ หลัก การคิด อย่าง
สร้างสรรค์ หลักการทางานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ
เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ที่จาเป็นสาหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking,
collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills,
personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and
lifelong learning for future, personal financial skill.
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทางานร่วมกันเป็นทีม
จิตวิทยาการทางานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ และ การดาเนินการ
ตามแผนในการทางานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดารงชีวิตในสังคม การร่วมมือ
และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักใน
คุณค่าและความสาคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้
ความเคารพผูอ้ ื่น
Community learning skills, study of the culture and way of life of the community,
collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and
implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability
to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity,
acceptance of cultural diversity and respect for others

31
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ
ดารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดาเนินโครงการทางด้านสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่ นร่วม ความเป็นผู้นาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching
for
community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health
project in community, leadership in health, environment and community
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ป ระกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุ รกรรมทางการเงิ น
ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการคุ ณ สมบั ติข องการเป็น ผู้ ป ระกอบการยุ คดิ จิ ทัล การใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ดส าหรับ
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for
entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age
entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking
process, ethics for digital age entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม
ทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities,
designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of
professional innovations
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146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอั ง กฤษในบริ บ ทที่ เ ฉพาะเจาะจงโดยเน้ น ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย น ที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนิสิต
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading and writing skills related
to student’s field of study
225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Computer Science
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การคิดเชิงคานวณ ระบบจานวนและการแทนที่ข้อมูล พื้นฐานการ
เขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึม ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีควอนตัม กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
Principles of computer science, computational thinking, number system and data representation,
basic of programming, data structures, algorithms, database, computer network, Internet and its
application, security, software engineering, artificial intelligence, quantum technology, computer law and
ethics.
225101 การคิดเชิงตรรกะ
3(2-2-5)
Logical Thinking
การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาโดยใช้ตรรกะ เทคนิคการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ รหัสเทียม กระบวนการทางานของคอมพิวเตอร์ ผังงาน การโปรแกรมแบบบล็อ ค การ
โปรแกรมแบบไร้โค้ด
Reasoning and solving problems using logic, problem-solving techniques, problem analysis,
pseudo-code, computer process, flowchart, blockly programming, no-code programming.
225111 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Programming
ตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัวกระทาและนิพจน์ การประกาศและการกาหนดค่าตัวแปร รูปแบบคาสั่ง
การนาเข้าและแสดงผลพืน้ ฐาน คาสั่งควบคุมเงื่อนไข คาสั่งวนซ้า แถวลาดับ ฟังก์ชัน จุดบกพร่องและ
การแก้ไขจุดบกพร่อง
Variables, data types, operators and expressions, variable declaration and assignment,
statements, basic input and output, conditional control statements, loops, arrays, function, errors
and debugging
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225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Methodology
กระบวนการทางานของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม โครงสร้าง
ของโปรแกรม ตัวกระทาการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล คาสั่งควบคุม ฟังก์ชัน แถวลาดับ
ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง
Computer process, flowchart, problem analysis, flowchart, control structure, program
structure, operators and expression, input and output, control statement, function, array, structure
data type
225121 โมบายแอปพลิเคชันแบบไม่โค้ด
3(2-2-5)
Mobile Application without Code
ตรรกพื้นฐาน องค์ประกอบการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน การออกแบบ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วยเครื่องมือสมัยใหม่แบบบล็อค แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้งานด้วย
ปัญญาประดิษฐ์สาหรับพัฒนาเป็นโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน
Basic logic, components of block code, develop smartphone applications with modern tools
in block code, apply artificial intelligence for developing a smart phone application
225122 กีฬาอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Esport
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีสปอร์ต อุปกรณ์สาหรับการเล่นเกมและอีสปอร์ต ประเภทของเกมและ
กี ฬาอีสปอร์ ต ธุ รกิ จเกมและกี ฬาอี สปอร์ ต ความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บการจั ดอี เวนท์ การฝึกนั กกี ฬา
อีสปอร์ต การตลาดดิจิทัลในธุรกิจเกมและอีสปอร์ต การจัดจาหน่าย และให้บริการเกมออนไลน์ และ
อีสปอร์ต กฎหมาย จริยศาสตร์ทางธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
Fundamental knowledge about esports, esports equipments, types of esports and game genres,
game and esports business, fundamental in esports event management, game and esports marketing,
esports game selling platform and Esports game digital distribution service, game and esports business law
and ethics
225131 แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principle of Computer Programming
กรอบแนวคิดของภาษาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ กระบวนทัศน์ภาษาการเขียนโปรแกรม การ
ประมวลผลภาษาโปรแกรม เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ชนิดข้อมูล พารามิเตอร์ โปรแกรมย่อย
คาสั่งควบคุมลาดับการทางาน โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ
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คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันในภาษาเชิงคาสั่ง ฟังก์ชันชั้นหนึ่ง ฟังก์ชัน
อันดับสูงกว่า,แคลคูลัสแลมบ์ดา
Concepts of computer programming languages, programming languages paradigm,
programming language processing, structural programming techniques, data types, subprograms,
parameter, statement-level control structures, programming structures in object-oriented language, object
and class definitions, object attributes and behaviors, functional programming in imperative languages, firstclass function, higher-order function, lambda calculus
225201 การโปรแกรมเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Programming
การแก้สมการ เวกเตอร์ เมทริกซ์ พีชคณิตเชิงเส้น วิธีการทาซ้า การลู่เข้าและการลู่ออก การ
แบ่ ง ครึ่ ง ช่ ว ง การประมาณในช่ ว งและการสร้ า งเส้น โค้ง ที่เ หมาะสม สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ก ารเขี ย น
โปรแกรมเพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
Solving equation, vectors, matrices, linear algebra, iterative methods, convergence and
divergence, bisection, interpolation and curve fitting, diffractal equations, coding for linear system
solutions
225211 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
3(2-2-5)
Principles of Object-Oriented Programming
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น คลาสนามธรรม การห่อหุม้ การสืบทอด และการพ้อง
รูป การดักจับข้อผิดพลาด การสร้างหน้าจอการใช้งาน การดักจับเหตุการณ์และมัลติ เทรดดิ้ง การ
ออกแบบ การพัฒนา การทดสอบและการแก้ปัญหาโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย
Principles of object-oriented programming including abstraction, encapsulation, inheritance
and polymorphism, exception handing, building GUIs, event-driven programming and multithreading, design, develop, test and debug
225212 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
Web Application Development
พื้นฐานการพัฒนาเว็บ การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบเว็บให้แสดงผลทุกขนาดหน้าจอ
จาวาสคริปต์ การพัฒนาส่วนจัดการเว็บไซต์ การติดต่อกับฐานข้อมูล การเพยแพร่เว็บ กรณีศึกษาการ
พัฒนาเว็บไซต์
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Fundamental web development, Front-end development, responsive web design,
JavaScript, Back-end development, connecting database, web deployment, case study of website
development
225231 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithm Analysis
ชนิดข้อมูล รายการลาดับ รายการเชื่อมโยง กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ กราฟ ชนิดข้อมูล
นามธรรม การเรียง การค้นหา การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีการแบ่งแยกและเอาชนะ ขั้นตอนวิธี
แบบละโมบ กาหนดการพลวัต
Data type, arrays, linked lists, stack, queue, tree, graph, abstract data type, sorting,
searching, asymptotic analysis, divide and conquer algorithms, greedy algorithms, dynamic
programming
225241 ระบบจัดการฐานข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System and Database Design
แนวคิดของระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทาให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน ภาษาสอบถาม การ
ประมวลผลรายการ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การบูรณภาพและความมั่นคงของข้อมูล การ
ควบคุมภาวะพร้อมกัน ความมั่นคงและการป้องกันฐานข้อมูล การสารองข้อมูลและการคืนสภาพ การ
ล็อค เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล
Concepts of database system, database management system, data modeling, relational
database, relational database analysis and design, normalization, query language, transaction
processing, distributed database, physical database design, data integrity and security, concurrency
control, database security and protection, backup and recovery, locking, new technology of database
system
225242 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
3(2-2-5)
User Interface Design and Implementation
หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานที่
ผูใ้ ช้เป็นศูนย์กลาง คุณสมบัติการใช้งาน การออกแบบรูปแบบที่มนุษย์ใช้ในการรับรู้ข้อมูล การใช้สี แบบ
ร่างระบบ เอชทีเอ็มแอล สไตล์ชีท การพัฒนาระบบเชิงโต้ตอบ การประเมินการใช้งาน การออกแบบโดย
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผูใ้ ช้
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Principles of human-computer interaction, user-centered interface design process, usability
characteristics, design modalities, coloring, wireframe, HTML, cascade style sheet, interactive system
implementation, usability measurement, user experience design
225251 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ
3(2-2-5)
System Software Analysis and Design
องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ระบบ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ การวิเคราะห์ความ
ต้องการ การจัดการโครงการ แผนภาพกระแสข้อมูล คาอธิบายกระบวนการทางาน การวิเคราะห์และ
ออกแบบซอฟต์ แ วร์ ร ะบบโดยใช้ แ บบจ าลองเชิ ง วั ต ถุ การจ าลองกระบวนการทางธุ ร กิ จ โดยใช้
แบบจาลองเชิงวัตถุ กรณีศกึ ษาการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ
System software components, system software development process, requirement analysis,
project management, data flow diagram, process specification, object-oriented system model
analysis and design, modeling business process using an object-oriented model, case study of system
software analysis and design
225261 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Fundamental of Computer System
ประวั ติ ข องเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ หน่ ว ยประมวลผลและหน่ ว ยความจ า รู ป แบบค าสั่ ง
ภาษาแอสเซมบลี ระบบไอโอ แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและเธร็ด การประสาน
จังหวะกระบวนการ การจัดตารางหน่วยประมวลผล เทคโนโลยีจาลองคอมพิวเตอร์เสมือน ความมั่นคง
และการปกป้อง ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่และหลักการของอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง
History of computer, processor and memory architectures, instruction set, assembly
language, I/O, introduction of operating system, process and thread, process synchronization, cpu
scheduling, virtualization, security and protection, modern computer system and principle of Internet
of Things (IoT).
225271 หลักการปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Principles of Artificial Intelligence
หลักการ และประวัติของปัญญาประดิษฐ์ แบบจาลองปริภูมิสถานะ ขั้นตอนวิธีการค้นหา การ
แทนความรู้ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลบนความไม่แน่นอน การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ และระเบียบวิธีทางด้านปัญญาประดิษฐ์.
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Principle and history of artificial intelligence, state space, search algorithm, knowledge
representation, problem-solving, reasoning under uncertainty, basic machine learning, natural language
processing, and methodologies of artificial intelligence.
225291 การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
1(0-2-1)
Preparation for Computer Science Project I
การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล ความเป็นไปได้ของการทาโครงงาน ศึกษาแนวคิดการ
ทาวิจัย การใช้ภาษาอังกฤษในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเน้นทักษะการฟังและการอ่าน
Project preparation, data collection, probability of project execution, understanding research
methodology concept. English in computer science focusing on listening, and speaking skills
225292 การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
1(0-2-1)
Preparation for Computer Science Project II
ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ อ
โครงงาน และแนวคิดการทาวิจัย การใช้ภาษาอังกฤษในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเน้นทักษะการอ่าน
และการพูด
Essential knowledge for project execution, study of previous research or other related projects, and
research methodology concept. English in computer science focusing on reading, and speaking skills
225311 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering Concepts
วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความต้องการของซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีการออกแบบ การสร้าง การ
ทดสอบ การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย การบารุงรักษา การบริหารโครงการ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เป็นทีม ระเบียบวิธีทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และแนวคิดการเป็นผูป้ ระกอบการ
Software development life cycle, software requirement, design methodologies, construction,
testing, quality control, security, maintenance, project management, software development team,
methodologies of software engineering, and entrepreneurship mindset
225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์
เคลื่อนที่ วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์ การออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก การ
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ส่งผ่านข้อมูล การเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลในการพัฒนาโมบายแอปพลิเ คชัน การเชื่อมต่อกับอุป กรณ์
ภายใน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile architecture, operating system, basics mobile application, application lifecycle, design
and developing graphic users interface, data passing, data storing, database for mobile application
development, internal device interfacing, mobile applications development
225331 วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
3(2-2-5)
Data Science and Appication
แนวคิดของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ การโปรแกรมสาหรับวิทยาการข้อมูล การ
เตรียมข้อมูล สถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การใช้
ข้อมูลสาหรับการตัดสินใจ และหัวข้อปัจจุบันทางด้านวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล
Concepts of science data and big data, programming for data science, data preparation, statistics
for data analysis, data analysis, data visualization, data for decisions, and current topic in data science
225341 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Computer Network for Software Development
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่าย แบบจาลองเครือข่าย ชนิดข้อมูลและ
สัญญาณ สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสาร และการมัลติเพล็กซ์ อุปกรณ์เครือข่าย การตรวจจับข้อผิดพลาด
และการควบคุ ม ข้ อ ผิ ด พลาด การควบคุ ม การไหลของข้ อ มู ล โปรโตคอลเครื อ ข่า ย ไอพี แ อดเดรส
เครือข่ายอินเทอร์เ น็ต ความมั่นคงของเครือข่าย เทคนิคการเข้ารหัส การบริหารจัดการเครือข่ า ย
เบื้ อ งต้ น ซอฟต์ แ วร์ บ ริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ยเพื่ อ การพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ หลั ก การเครื อ ข่ า ยส าหรั บ
อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
Computer network technology, types of network, network model, types of data and signal,
transmission media and multiplex, network hardware, errors, error detection and error control, data
flow control, network protocol, IP address, internet, network security, cryptography, fundamental of
network management, software network management for software development, network
fundamental for Internet Of Everything
225351 วิทยาการรหัสลับและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ
3(2-2-5)
Cryptography and Information Security
การรักษาความลับ บูรณภาพ การพิสูจน์ตัวจริง การไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ สภาพ
พร้อมใช้งาน การคุกคาม การโจมตี วิทยาการรหัสลับ มาตรฐานรหัสลับข้อมูล (ดีอเี อส) มาตรฐานรหัส
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ลับขั้นสูง (เออีเอส) กุญแจลับ กุญแจสาธารณะ การลงนามดิจิทัล ฟังก์ชันแฮช ลายนิว้ มือดิจทิ ัล ลายน้า
ดิจทิ ัล การทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์
Confidentiality, integrity, authentication, non-repudiation, availability, threats, attacks,
cryptography, data encryption standard (DES), advance encryption standard (AES), private key,
public key, digital signature, hash function, digital fingerprint, digital watermark, penetration testing
225371 การเรียนรู้ของเครื่อง
3(2-2-5)
Machine Learning
หลักการของการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้
แบบกึ่งมีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมกาลัง วิธีการอองแซมเบิล การประเมินแบบจาลองและการประยุกต์ใช้
การเรียนรู้ของเครื่อง
Concepts of machine learning, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised
learning, reinforcement learning, ensemble method, model evaluation methods and application of machine
learning.
225372 การเขียนโปรแกรมสาหรับหุ่นยนต์
3(2-2-5)
Programming for Robotics
สถาปัตยกรรมหุ่นยนต์ การกาหนดค่าให้อาร์โอเอส แนวคิดอาร์โอเอส คาสั่งอาร์โอเอส พื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมอาร์โอเอส เซ็นเซอร์หุ่นยนต์ มอเตอร์หุ่นยนต์
ROS Architecture, configurating ROS, concepts of ROS, ROS commands, basic ROS
programming, Robot sensor, Robot motor
225373 การประมวลผลและเข้าใจภาพ
3(2-2-5)
Image Processing and Understanding
แนวคิดพื้นฐานการประมวลผลภาพดิจทิ ัล การได้มาของภาพ โหมดสี การเพิ่มคุณภาพของภาพทั้ง
ในโดเมนเชิงพื้นที่และเชิงความถี่ การประมวลผลภาพกับรูปร่างและโครงสร้างของภาพ การหาขอบของ
วัตถุ การแยกข้อมูลภาพ การนาเทคนิคการประมวลผลภาพใช้ในโปรแกรมประยุกต์
Fundamental concepts in digital image processing, image Acquisition, color model, image
enhancement in the spatial domain, image enhancement in frequency domain, morphological image
processing, edge detection, image segmentation, understand basic approaches to real-world applications
in digital image
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225374 การค้นคืนข้อมูล
3(2-2-5)
Information Retrieval
หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ การวิเคราะห์คาศัพท์และคาหยุด การสร้างดัชนี,
การจัดทาอภิธาน การกาหนดน้าหนักสาหรับคาสาคัญ การขยายคาค้น การค้นคืนแบบบูลีน การสืบค้น
อย่างคลุมเครือ การจาแนกและการจัดหมวดหมู่เอกสาร การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ
Principles and concepts of information retrieval, lexical analysis and stop lists, index construction,
thesaurus construction, term weight, query expansion, Boolean retrieval, tolerant retrieval, document
classification and clustering, evaluation of information retrieval
225381 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยแพลตฟอร์มกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
Application Development with Cloud Platform
พื้นฐานของคลาวแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐานหลัก การพัฒนาแอปพลิเ คชันด้วยคลาวด์
แพลตฟอร์มไลบรารีสาหรับเครื่องลูกข่าย ชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดเก็บข้อมูล การรักษา
ความปลอดภั ย และการรวมส่ ว นประกอบต่ า งๆ ของแอปพลิ เ คชั น การปรั บ ใช้ แ อปพลิ เ คชั น การ
ตรวจสอบและแก้ไขบั๊ก และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
Fundamental Cloud Platform, core infrastructure, principles of application development with
Cloud Platform for client libraries the Cloud SDK, data storage, securing and integrating components,
deployment, debugging and performance tuning
225382 เทคโนโลยีการพัฒนาและการปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Development and Operations Technology
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด การโปรแกรมเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใ ช้ กระบวนการพั ฒ นา
โปรแกรมแบบไปป์ไลน์ การติดตั้งโปรแกรมบนระบบเครือข่าย การพัฒนาโปรแกรมบนระบบเสมือน
การตรวจสอบการทางานของโปรแกรมแบบอัตโนมัติ การสร้างแพ็คเกจในการติดตั้งโปรแกรม ความ
ปลอดภัยของใช้งานโปรแกรม
Concept of the managing programs to provide operation to user, pipeline program
development, deploy programs on networks, virtualization program development, validate program
with automatic testing, creating install program packages, security management of using program
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225391 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Preparation for Computer Science Professional Experience
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
Types and process of professional experience, working places, virtue and morality, communication
and communication techniques, human relations in workplace, working personality development, report
writing and presentation techniques, specialist skills training in computer science.
225392 การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
1(0-2-1)
Preparation for Computer Science Project III
การเตรียมหัวข้อโครงงาน ตารางเวลาการดาเนินงาน กาหนดขอบเขต วิเคราะห์และออกแบบระบบ
จัดทาต้นแบบ จัดทาเอกสารแผนการดาเนินโครงงาน และการนาเสนอหัวข้อโครงงาน การใช้ภาษาอังกฤษ
ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเน้นทักษะการเขียนและการพูด
Project preparation, operation scheduling, project boundary, system analysis and design,
prototyping, documentation and project topic presentation. English in computer science focusing on writing,
and speaking skills
225393 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Science Project
การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม
ความต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง การวิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล จัดทาเอกสารระบบ
นาเสนอผลการด าเนินโครงงานตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย การใช้ ภาษาอังกฤษในทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
Experiment or project development according to hypothesis, reconsidering to system analysis and
design as requirement change, project development, unit test, system test, validation and verification,
debug, result analysis, conclusion, documentation, and project presentation according to the research
methodological process.. English in computer science focusing on listening, speaking, reading ,and writing
skills
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225471 การเรียนรู้เชิงลึกประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Deep Learning
ความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ และการค านวณส าหรั บการเรี ยนรู้ เชิ งลึ ก โครงข่ ายประสาทเที ย ม
โครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ โครงข่ายความเชื่อแบบลึ ก
โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้า และการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกสาหรับการจาแนกประเภทรูปภาพ
การตรวจจับวัตถุ คอมพิวเตอร์วทิ ัศน์ และการเข้าใจภาษาธรรมชาติ
Mathematical and computational for deep learning, artificial neuron network, deep artificial neural
networks, convolutional neural networks, deep belief networks, recurrent neural network, and applications
of deep learning. deep learning for image classification, object detection, computer vision and natural
language understanding
225472 การออกแบบและพัฒนาเกมส์
3(2-2-5)
Game Development and Design
พื้นฐานของคอมพิว เตอร์ก ราฟิก อุป กรณ์อินพุต เอาต์พุต การแปลงใน 2 มิติ รูป แบบการ
ออกแบบเกม สไปรต์ ภาพเคลื่อนไหว กล้องและไทลิง ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การตรวจสอบการชน
และปัญญาประดิษฐ์ การศึกษาเกมปัจจุบัน
Basics computer graphics, input-output devices, two-dimensional transformation, design
pattern, sprites, animation, camera and tiling, user interface, collision detection and basic AI, further
study in games.
225473

หัวข้อปัจจุบันทางปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Current Topics in Artificial Intelligence
หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ศาสตร์ทางปัญญาประดิษฐ์ ทฤษฎีพื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์แนวโน้ม ศึกษาและพัฒนาการประยุกต์ใช้ทฤษฏี
ทางด้านปัญญาประดิษฐ์
Interesting topics of artificial intelligence, related fundamental theories, related technology
or standard, trend analysis, study and develop application based on artificial intelligence concept
225481 เทคโนโลยีบล็อกเชน
3(2-2-5)
Blockchain Technology
หลักการและแนวคิดของบล็อคเชน วิทยาการรหัสลับ บล็อกและทรานแซกชัน รูปแบบเครือข่าย
ของบล็อกเชน ระบบแบบกระจายและระบบไม่รวมศูนย์ โปรโตคอลฉันทามติ การโทเคนไนซ์ กรณีการ
ใช้งานและการประยุกต์ ความปลอดภัยด้านการเงิน คริปโตเคอเร้นซี่
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Principles and concepts of blockchain technology, cryptography, blocks and transactions,
blockchain topologies, distributed and decentralized systems, consensus protocols, tokenization, use
cases and application, financial security, cryptocurrency
225482 การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์
3(2-2-5)
Decentralized Application Development
หลักการและเทคนิคแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นกระจาย
อานาจ ภาษาสัญญาอัจฉริย ะ เครืองเสมือนอีเธอเรียม เฟรมเวิร์คการพัฒนา ส่วนติดต่อด้วยจาวา
สคริปต์
Principles and techniques of decentralized applications(Dapps), design and develop of Dapps,
smart contract languages, ethereum virtual machine, development frameworks, Javascript interfaces,
remote procedure call (RPC)
225483 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Software Development Technology
หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ศาสตร์ท างการพัฒนาซอฟต์แวร์ใ นปั จจุบั น
ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
พัฒนาซอฟต์แวร์
Interesting topics related to modern software development, related fundamental theories,
related technology or standard, study and develop application using software development
technology
225491 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 1
6 หน่วยกิต
Work Integrated Learning 1
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ กั บ ผู้ ป ระกอบการด้ า นซอฟต์ แ วร์ แ ละปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใน
สภาพแวดล้อมการทางานจริง ผ่านการเรียนรู้แบบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จากสถานประกอบการให้ได้ผล
ลัพธ์ที่สามารถน าไปใช้งานได้ จริง เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม การสื่อสาร การ
นาเสนองาน และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
Providing a learning experience for students, full involvement and an understanding of the
software and artificial intelligence in a real environment private sector enterprise, project based learning
methodology based on non- trivial problems to obtain working solutions with aiming to foster the
development of self-learning, problem solving, team work, communication, presentation ,and sharing
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6 หน่วยกิต

225492 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in computer science as an
apprentice in private or government sectors
225493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in computer science in private or
government sectors
225494 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการ
อภิปราย ในหัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Searching, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing in
computer science topic
225495 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 2
6 หน่วยกิต
Work Integrated Learning 2
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ กั บ ผู้ ป ระกอบการด้ า นซอฟต์ แ วร์ แ ละปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใน
สภาพแวดล้อมการทางานจริง ผ่านการเรียนรู้แบบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จากสถานประกอบการให้ได้ผล
ลัพธ์ที่สามารถน าไปใช้งานได้ จริง เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม การสื่อสาร การ
นาเสนองาน และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
Providing a learning experience for students, full involvement and an understanding of the
software and artificial intelligence in a real environment private sector enterprise, project based learning
methodology based on non- trivial problems to obtain working solutions with aiming to foster the
development of self-learning, problem solving, team work, communication, presentation ,and sharing
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3 (2-2-5)

227361 การทดสอบซอฟต์แวร์
Software Testing
พื้นฐานการทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบการทดสอบ การตรวจ
ตราการออกแบบและชุดคาสั่ง การทดสอบแบบกล่องดา การทดสอบแบบกล่องขาว เทคนิคการทดสอบ
อัตโนมัติ การทดสอบเชิงสถิติ การทดสอบข้อบกพร่อง การวิเคราะห์และออกรายงานปัญหา
Fundamental of verification and validation, analyze and design test case scenario, black box testing,
white box testing, automated testing technique, statistical testing, defect testing, problem analysis and
reporting
241111 คณิตศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย
การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental functions,
applications of derivatives and integrals
241326 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3 (2-2-5)
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต้น
Algebraic structures, logic system and set system, orders and posets, counting techniques,
recurrence relations, introduction to graph theory
247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(2-2-5)
Probability and Statistics
แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ทฤษฎีของเบส์ ตัวแปรสุ่มและ
การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การวิเคราะห์การถดถอย
Basic concept of probability, conditional probability, Bayes theorem, random variables and
probability distribution, sampling distribution, inferential statistics, analysis of variance, linear
regression analysis
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก
หมายถึง สาขาวิชา
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 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคอมพิวเตอร์
3.2 เลข 1,2 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
3.3 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
3.4 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3.5 เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาองค์การและระบบสารสนเทศ
3.6 เลข 6 หมายถึง กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3.7 เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
3.8 เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาการพัฒนาและปฏิบัติการซอฟต์แวร์
3.9 เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกวิชาชีพ/การอภิปราย/หัวปัจจุบัน
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา โดยเรียงจากรายวิชาบังคับชั้นปีที่ 1,2,3,4
ตามลาดับก่อน แล้วจึงเรียงรายวิชาเลือกชัน้ ปีที่ 1,2,3,4 ตามลาดับ อนุกรมเริ่มที่เลข 1

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตร
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ประจาตัว
ประชาชน
1
นางสาวสุรางคนา ระวังยศ* 35599001XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D.
วท.ม.

2

นายกนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น

350010005xxxx

อาจารย์

3

นายเกียรติกุล สุขสมสถาน* 35301005XXXXX

อาจารย์

4

นายธนวัฒน์ แซ่เอียบ*

58399900XXXXX

อาจารย์

5

นายธรรมรัตน์ ธรรมา

37605004XXXXX

อาจารย์

วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

Computer Science and Engineering University of Louisville, USA.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2557
2545
2541
2560
2547
2542
2548
2542
2549
2541
2551
2547
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ลาดับ
6

7

8

ชื่อ – สกุล
นายวรกฤต แสนโภชน์*

นายศักดิ์พันธุ์ แดงมณี*

นางสาวเมธวรรณ ใจไว*

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
36599005XXXXX

15603000XXXXX

15499000XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อาจารย์

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548
2544
2560
2550
2553
2550

หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

48

49
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกงาน (6 หน่วยกิต) และสหกิจ
ศึกษา (6 หน่วยกิต) ให้นสิ ิตเลือกทา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้
(2) บู ร ณาการความรู้ ที่ เ รี ย นมาเพื่ อ น าไปแก้ ปั ญ หาโดยใช้ ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้ อ ก าหนดในการท าโครงงาน ต้ อ งเป็ น หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการวิจัย เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการ
บริการสังคม หรือเพื่อความบันเทิง โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงาน 1-2 คนต่อโครงการ มีซอฟต์แวร์ และ
รายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่
มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นิสิตสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ใช้
ในการทาโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถทางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทา
โครงงาน ซอฟต์แวร์ที่ได้จากโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซด์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศกึ ษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา นาเสนอโปรแกรม
และการทางานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทางานได้ในเบือ้ งต้น โดยเฉพาะการทางาน
หลักของโปรแกรม โดยการจัดสอบการนาเสนอ ที่มอี าจารย์ผู้ประเมินไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นา

มีการสอนแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม การ
อ่อมน้อมถ่อมตน การสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่าง
เหมาะสมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแทรกใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น ปฐมนิเทศ, มัชฉิมนิเทศ และปัจฉิม
นิเทศของนิสิต
ส่งเสริมและสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง
สนับสนุนให้นสิ ิตเข้าร่วมในกิจกรรมที่เน้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมไทย
โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัด
แบบคณะทางาน เพื่อส่งเสริมให้นสิ ิตได้ฝึกฝนการ
ทางานเป็นหมู่คณะและมีความเป็นผู้นา

2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
PLO
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
กลยุทธ์การประเมินผล
เรียนรู้
PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาใน จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ใ ห้ 1.ประเมินความรู้ทางหลักภาษาที่
ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี ผู้ เรี ยนได้ มี กิ จกรรมการสื่ อสารและ ใช้ในการสื่อสาร
การใช้ ภาษาอย่ างถู กต้ อง ผ่ านการ 2. ประเมิ นทั ก ษะการใช้ ภาษา
ประสิทธิภาพ
แ ส ด ง บ ท บ า ท ส ม มุ ติ เ กี่ ย ว กั บ สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การนาเสนอผ่านงานที่มอบหมาย
และกิจกรรมการนาเสนองาน/โครงงาน 3. ประเมินบุคลิกภาพในการ
ที่ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร ทั้ง สื่อสาร
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
PLO 2 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้ 1.จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ให้ 1. ประเมิ นความรู้ เกี่ ยวกั บ
เทคโนโลยียุคดิจทิ ัลอย่างรู้เท่าทัน ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยี ที่ ใช้ ในชี วิ ตและจ าวั น
และการทางาน โดยการฝึกปฏิบัติโดย และการทางาน
ใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน
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PLO

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
ชี วิ ต ประจ าวั น และการท างานใน
อนาคต
2.ให้ผู้เรียนนาเสนอและจัดการข้อมูล
โดยใช้ เทคโนโลยี ในรู ปแบบต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน

PLO 3 ผู้ เ รี ย นสามารถจั ด การ 1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้
ชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรมและ ผู้ เรี ยนเข้าใจตนเอง เข้ าใจผู้อ่ื น อยู่ ใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการบรรยาย
จริยธรรม
แนวคิดที่สาคัญ การทากิจกรรมในชั้น
เรี ยน และกิจกรรม ของมหาวิทยาลั ย
(Activity Based Education)
2.จั ดกิ จกรรมให้ ผู้ เรี ยนมี ความรอบรู้
ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความ
รอบรู้ ทางด้ านสั งคม (Social Literacy)
ความรอบรู้ ทางด้ า นสิ่ งแวดล้ อม
(Environmental Literacy) และ ความรอบ
รู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ใน
รู ป แบบของการบรรยายแนวคิ ดที่
ส าคั ญ ให้ ค วามรู้ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้
ผู้เรียนเกิดทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่
เกิ ดขึ้ นในชี วิ ตประจ าวั นของผู้ เ รี ยน
รวมทั้ งสามารถเสนอแนวคิ ดในการ
จั ดการปั ญ หาของตนเอง ได้ อย่ า ง
สร้างสรรค์

กลยุทธ์การประเมินผล
2. ประเมินจากความถูกต้อง ในการ
ใช้ สารสนเทศและเทคโนโลยี การ
สื่อสาร เพื่อการศึกษาและสืบค้น
ข้อมูล
3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี (Information,
Media and Technology Skil s)
ประกอบด้วย การรู้เท่าทัน
สารสนเทศ (Information Literacy) และ
การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy
1. ประเมิ นพฤติ กรรมการมี ส่ วน
ร่ วมในชั้ นเรี ยน การสะท้ อนการ
เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่มและ
รายบุคคล
2. ประเมินความรอบรู้ทางด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) ความ
รอบรู้ทางด้านสังคม (Social
Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental
Literacy) และ ความรอบรู้ทางด้าน
การเงิน (Financial Literacy)
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PLO

PLO 4 ผู้ เรี ยนสามารถท างาน
ร่ วมกั บผู้ อื่ น และแสดงออกถึ ง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

PLO 5 ผูเ้ รียนสามารถแสดงออก
ซึ่งทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
3. ประเมินจากชิน้ งาน/โครงงานที่เกิด
จากความคิดของผูเ้ รียนในการ
แก้ปัญหาของตนเอง
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณา
การความรู้ มาใช้ ในการท ากิ จกรรม/
โครงการที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุ มช นเ ป็ นฐาน ( Community Based
Learning) เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด การท างาน
ร่วมกันของผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การท างานเป็ น ที ม ใช้ ทั ก ษะในการ
ดาเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของ
เอกลั กษณ์ที่ ดีงามของสังคมไทย โดย
เป็ น การเรี ย นรู้ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
(Problem Based Education) จากชุ ม ชน
เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถ
นาไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(Creative Thinking)
1. จัดกิจกรรมการเรีย นการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
การพั ฒ นาตนเองและด ารงชี วิ ต
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ (Growth mindset)
ผ่ า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น จ า ก
สถานการณ์ใ นชีวิตประจาวัน หรือ
กรณีศกึ ษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยน สื บค้ น รวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรปุประเด็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม เพื่อใช้ใน

กลยุทธ์การประเมินผล

1. ประเมินทักษะทางสังคมและการ
เรี ยนรู้ ข้ามวั ฒนธรรม (Social and
Cross-Cultural Skil s) โดยผ่ า นการ
ทางานเป็นทีม ในฐานะเป็นพลเมือง
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางด้าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
3. ประเมินจากการสะท้อนคิด
การอภิปราย และการนาเสนอ
แนวคิด

1. ประเมินความรู้ และพฤติกรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน
2. ประเมิ น ความรู้ แ ละแนวคิ ด
ความเป็นผู้ประกอบการ
3. ประเมินจากการวิเคราะห์ตนเอง
เพื่ อ การพั ฒ นาการเรี ยนรู้ ข อง
ตนเองและในการประกอบอาชีพใน
อนาคต
4. ประเมิ นจากการวางแผน
สร้ างสรรค์ ผลงานโดยใช้ ทั กษะ
ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ และ
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PLO 6 ผูเ้ รียนสามารถออกแบบ
นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้

PLO 7 : ผู้เ รีย นสามารถอธิบาย
ท ฤษ ฎี หลั ก การโครงสร้ า ง
พื้ น ฐานของระบบ ขั้ น ตอนวิ ธี
กระบวนการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์
และปัญญาประดิษฐ์

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
การคิ ด วางแผนแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความเป็น
ผู้ ประกอบการ (Entrepreneurs mindset)
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ดเชิ งออกแบบ
(Design Thinking) ในการเสนอแนวคิ ด
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ
Prototype ที่ เ กิ ด จ า ก ปั ญ ห า ก า ร
ดารงชีวติ ประจาวัน
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
บูรณาการความรู้ของหมวดรายวิชา
ศึก ษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์
แนวคิ ด ผ่ า นกระบวนการคิ ด เชิ ง
ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้
ผู้เรียนเสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบ
ของโครงงานที่เกี่ย วกับวิชาชีพของ
ต น ( Project Based Education) ใ น
การแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ตลอดจนสร้ า งนวั ต กรรมที่ ต อบ
โจทย์ ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ โดยเฉพาะ
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ
วิ ช า ชี พ ( Social Innovation) ผ่ า น
กระบวนการทางานเป็นทีม
1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ เพื่อให้นิสิตมี
ความรู้ ความเข้าใจหลักการทาง
ทฤษฎี และสามารถประยุกต์ปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง โดยการเรียน
การสอนต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์การประเมินผล
กระบวนการคิ ด เชิงออกแบบ
(Design Thinking)
5. ประเมินจากการสะท้อนคิด การ
อภิปราย และการนาเสนอแนวคิด

1 . ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการของการคิ ด เชิ ง
ออกแบบ ประกอบด้วย การ เข้าใจ
ปั ญ หา การก าหนดปั ญ หาให้
ชั ดเจน การระดมความคิ ดการ
สร้ า งต้ น แบบที่ เ ลื อ ก และการ
ทดสอบ
2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ผา่ น
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
(4Cs) ประกอบด้วย การคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) การ
สื่อสาร (Communication) การ
ร่วมมือ (Collaboration) และ
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

1. การทดสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้
2. การประเมินชิน้ งาน
3. การประเมิ น การน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน
4. การประเมินผลการอภิปราย
และการตอบคาถาม
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PLO 8 : ผูเ้ รียนสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยี เครื่องมือที่เหมาะสม
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบ ขั้นตอนวิธี
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
และปัญญาประดิษฐ์ ตรงตาม
ความต้องการของอุตสาหกรรม
ดิจทิ ัล

PLO 9 : ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
แก้ ปั ญ หาอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล
และชุ ม ชน โดยใช้ อ งค์ ค วามรู้
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
ขั้นตอนวิธี กระบวนการพั ฒนา
ซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
2. การมอบหมายงานให้ ค้ น คว้ า
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เขียน
รายงานและนาเสนอผลงาน
3. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ น
รายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเ คราะห์
สถานการณ์จาลองและสถานการณ์
เสมื อ นจริ ง ทดลองแนวคิ ด และ
นาเสนอแนวทางการเขียนโปรแกรม
แก้ปัญหาที่เหมาะสม
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
ผู้ เ รี ย นใช้ เ ครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ช่ ว ยใน
การออกแบบ พัฒนาโปรแกรม โดย
การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ากกรณี ศึ ก ษาและ
ตั ว อ ย่ า ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน หรือสารวจปัญหาที่
พบในชุมชน
2. จัดกิจกรรมการเรีย นการสอนที่
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการ
ออกแบบประสบการณ์ โดยลงพื้นที่
ในชุมชนเพื่อ หาความต้อ งการของ
ผูใ้ ช้จริง
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
บู ร ณาการความรู้ ข องหมวดราย
วิชาเอกบังคับ ร่วมกับกลุ่มวิชาเอก
เลือก โดยให้ผู้เ รีย นฝึก การบริ ห าร
จัดการโครงการในรูปแบบโครงงาน
ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์
(Project Based Education) โดยเน้ น
ให้ผู้เรียนทางานเป็นทีม และชีใ้ ห้เห็น
ถึงบทบาทของบุคลากรที่เกี่ย วข้อง
ในการทางานเป็นทีม

กลยุทธ์การประเมินผล

1. ประเมินกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ของผูเ้ รียน จากการ
สังเกตการณ์ การสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ และผลลัพธ์
ในแต่ละกระบวนการของ
ผูเ้ รียน
2. ประเมินจากการเสนอ
แนวคิด การอภิปราย และการ
ตอบคาถาม

1. ประเมินกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ของผูเ้ รียน จากการ
สังเกตการณ์ การสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ และผลลัพธ์
ในแต่ละกระบวนการของ
ผูเ้ รียน
2. ประเมินจากการนาเสนอ
แนวคิด การอภิปราย และการ
ตอบคาถาม

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO)
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคม มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถทางานเป็นทีม
และสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(5) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อ
บุคคล องค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.ความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาสาขาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

✓

✓

PLO 7

PLO 8

PLO 9

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ
ประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้
ได้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
(5) รูเ้ ข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศกึ ษาเพื่อเล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึ ษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิด
อย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการแก้ไขปัญหา อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ได้ อย่างเหมาะสม

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6
✓

PLO 7

✓

PLO 8
✓

PLO 9
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
PLO 1 PLO 2 PLO 3
(5) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิ าหาแนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
สามารถสื่อสาร ทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่ม
คนหลากหลายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกใน
การแก้ปัญหาสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยูใ่ นปัจจุบันต่อ
การทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

PLO 4

PLO 5

PLO 6

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

PLO 7

PLO 8

PLO 9
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ตอ่
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่าง
เหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
6.สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่
ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

✓

PLO 6

PLO 7

PLO 8
✓

✓

✓

✓

PLO 5

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

PLO 9
✓

✓

✓

✓
✓

✓
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่ม
วิชา/
ชื่อวิชา
รหัสวิขา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา
001101 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
002102 ความฉลาดทางดิจิทัล
กลุ่มทักษะชีวิต
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
003102 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
003203 ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
003306 บูรณาการความรู้สนู่ วัตกรรมทางวิชาชีพ

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

PLO 9
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กลุ่ม
วิชา/
ชื่อวิชา
รหัสวิขา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
225201 การโปรแกรมเชิงตัวเลข
241111
คณิตศาสตร์ 1
241326 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ
225251 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ
225351 วิทยาการรหัสลับและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
225241 ระบบจัดการฐานข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูล
225242 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
225111 การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น
225211 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
225212 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
225291 การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงาน 1

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

PLO 9
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กลุ่ม
วิชา/
ชื่อวิชา
รหัสวิขา
225292 การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงาน 2
225311 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์
225331 วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
225392 การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงาน 3
225393 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ
225101 การคิดเชิงตรรกะ
225131 แนวคิดการเขียนโปรแกรม
225231 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขนั้ ตอนวิธี
225271 หลักการปัญญาประดิษฐ์
225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
225341 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
225371 การเรียนรู้ของเครื่อง
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
225261 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์
วิชาเอกเลือก
กลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
225372 การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
225373 การประมวลผลและเข้าใจภาพ
225374 การค้นคืนข้อมูล

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7
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กลุ่ม
วิชา/
ชื่อวิชา
รหัสวิขา
225471 การเรียนรู้เชิงลึกประยุกต์
225472 การออกแบบและพัฒนาเกมส์
225473 หัวข้อปัจจุบันทางปัญญาประดิษฐ์
กลุ่มเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์
225381 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยแพลตฟอร์มกลุ่มเมฆ
225382 เทคโนโลยีการพัฒนาและการปฏิบัตกิ าร
225481 เทคโนโลยีบล็อกเชน
225482 การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์
225483 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์
227361 การทดสอบซอฟต์แวร์
กลุ่มเสริมทักษะการทางาน
225491 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 1
ประสบการณ์ภาคสนาม
225492 สหกิจศึกษา
225493 การฝึกงาน
225494 การศึกษาอิสระ
225495 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 2

PLO 1

PLO 2





PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6





PLO 7

PLO 8

PLO 9
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กลุ่ม
วิชา/
ชื่อวิชา
รหัสวิขา
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
225391 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
225121 โมบายแอปพลิเคชันแบบไม่โค้ด
225122 กีฬาอิเล็กทรอนิกส์

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4









PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8






PLO 9
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คาอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม มีวนิ ัย
ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(5) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและ
สังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวติ ความสาเร็จทางธุรกิจ ผูพ้ ัฒนาและ/หรือผูป้ ระยุกต์
โปรแกรมจาเป็นมีความรับผิดชอบต่ อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ
อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพื่อให้นิสิต
สามารถ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมี
คุณสมบัติ ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้
นอกจากนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยั งมีวิชาเกี่ย วกับ กฎหมายและ
จริยธรรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม
จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นข้อสอบอาจใช้การสังเกตพฤติก รรมระหว่างทา
กิจกรรมที่กาหนด มีการกาหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนน
ความประพฤติของนิสิต นิสิตที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องทากิจกรรมเพื่อสังคม
เพิ่มก่อนจบการศึกษา
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินั ยโดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนิสิตต้องมี
ความรับผิด ชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น
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สมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้ อื่นเป็น
ต้น นอกจากนีอ้ าจารย์ผสู้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ทาดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึ กษาเพื่ อใช้
ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม
1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาทีมอบหมาย และ การร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้ าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2 ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาสาขาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา
(3) สามารถวิ เ คราะห์ ออกแบบ ติ ด ตั้ ง ปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ ประเมิ น ระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้า วหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
รวมทั้งการนาไปประยุกต์
(5) รู้ เ ข้ า ใจและสนใจพั ฒ นาความรู้ ความช านาญทางคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้
จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เป็นการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา
และแนะนาให้ผู้เรียนทาการค้นคว้า หรือ ทาความเข้าใจในประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้
การสอนจะเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์และชี้ให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฎีกับปรากฎการณ์ตา่ ง ๆ ในสภาพแวดล้อมจริง
ผู้เรียนได้ทาการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเองทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้น ๆ
นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ
2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละ
วิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นสิ ิตอยู่ในหลักสูตร ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติของนิสใิ นด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มี ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ คิ ด แบบองค์ ร วม คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและความ
ต้องการ
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(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม
(5) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ให้ มี ก ารมอบหมายงานเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ก ารฝึ ก ฝนทั ก ษะด้ า นต่ า ง ๆ รู้ จั ก
ค้นคว้าวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เกิดทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีการ
พัฒนาค้นหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจแล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายและนาเสนอ
อาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้ง
แนวคิดด้วยตนเอง
ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดย
การประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็ นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจาก
กลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
(1) กรณีศกึ ษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีดิจทิ ัล
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นสิ ิตมีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหา
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรูท้ ี่เรียนมา หลีกเลี่ยง
ข้ อ สอบที่ เ ป็ น การเลือ กค าตอบที่ ถู ก มาค าตอบเดี ย วจากกลุ่ม ค าตอบที่ ใ ห้ ม า ไม่ ค วรมี ค าถาม
เกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนิสิตเช่นประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชัน้ เรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสาร
ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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(2) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกในการแก้ ปั ญ หา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทางาน
(3) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสติ ต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน
คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับ บัญ ชา หรือคนที่จะมาอยู่ใ ต้บังคับ บัญ ชา
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้อง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ให้นิสติ ระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นสิ ิตไปเรียน
วิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
คุ ณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดร่วมกั บ คุณสมบัติใ นข้อ (1) (2)และ (3)ได้ใ น
ระหว่างการทากิจกรรรมร่วมกัน
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
(1) สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
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ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนองานกลุ่มใน
ชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์ตอ่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่ เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวั ด มาตรฐานนี้อ าจท าได้ใ นระหว่ า งการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปั ญ หา
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในชัน้ เรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต
ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียน
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6. สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
ดูแลรักษาสุขภาพ การจัดท่าทางในการทางานและการเรียนให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีการนาเสนอ
ผลงานหน้าห้องเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้มีความมั่นใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะ
การนาเสนอด้านวิชาการ
7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ประเมินจากการนาเสนอผลงาน มีแบบประเมินที่มีหัวข้อด้านบุคลิกภาพและมี
การใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองให้มีภาวะสุขภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ก ารเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน
และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.1 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.1.2 จัดตัง้ คณะกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชา
2.1.3 จัดให้มกี ารประเมินข้อสอบของรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
2.1.4 จัดให้นิสติ ประเมินประสิทธิภาพในการสอนในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ของนิสิ ต ควรเน้นการท าวิ จั ย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิ ต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์ก รระดับ สากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่ าง
ต่อไปนี้
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณ ฑิต ประเมินจากบั ณฑิตแต่ละรุ่ นที่จ บ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การ
ส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึก ษาและเข้ าท างานในสถาน
ประกอบการนัน้ ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
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2.2.4 การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื่ น โดยการส่ ง แบบสอบถาม หรื อ
สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อ ม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ
ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ ในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ ด้วย
2.2.6 ผลงานของนิ สิ ต ที่ วั ด เป็ น รู ป ธรรมได้ อาทิ (ก) จ านวนโปรแกรม
สาเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย, (ข) จานวนสิทธิบัตร, (ค) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ ,
(ง) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ , (จ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กร
ที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไป
ตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทาวิจัยสายตรง
1.3 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
(2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(3) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) สนับสนุนให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาภูมิปัญญาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และการทาวิจัยภายในห้องเรียน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามสาหรับหน่วยงาน หรือองค์กร
ที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
ส่ว นหนึ่งในการปรับ ปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง
แท้จริง
3. นิสิต
การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต 1.3
3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสติ ทุกคนพร้อม
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาใน
การจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิ ิต
การอุทธรณ์ของนิสิต 2.3
กรณีที่นสิ ิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
4.1.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไป ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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4.1.3 มีคุ ณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิท ยาลัย ตลอดจนมีความเข้ า ใจถึ ง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
4.1.4 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของ
นิสติ และมีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล
การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิ
การศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาโทหรือตาแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อเรียนเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอน หรือเสนอต่อคณะกรรมการฯ ใน
การพิจารณาอนุมัติ และดาเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดย
คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนีเ้ พื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและนาไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มกี ารรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน
ข้อมูลการดาเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ
สาเร็จการศึกษา จานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป
ปัจจัย /สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ จ านวนนิสิ ตตามแผนการศึก ษา การเปลี่ย นแปลงต่า ง ๆ ทั้งภายใน
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร
การประเมินหลั ก สู ตรจากผู้ส าเร็ จการศึก ษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย รวมถึงแผนการ
ดาเนินการใหม่สาหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะ
ยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูค ะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต ร เป็ น แบบรวมศู น ย์ โดย
มหาวิทยาลัย/คณะ เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและจัดหาให้มีเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียน
การสอน ประกอบด้วย
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความจุ 100 ที่นั่ง จานวน 3 ห้อง ณ อาคารเรียนรวมหลัง
ใหม่หลังที่ 3
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความจุ 80 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง ณ อาคารเรียนรวมหลั ง
ใหม่หลังที่ 3
3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ
อุป กรณ์เ ครือข่ า ยแลน 2 ชุด การทดลอง ณ อาคารเรีย นและปฏิบั ติก ารด้ า นภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอน
เอง สืบค้นข้อมูลและสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
4. ห้องคอมพิว เตอร์เ ชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ
เครื อ ข่ า ยความเร็ ว ในการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล 100 Mbps ณ ห้ อ ง self-access และศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา
5. บริการ Wireless Access Point จานวน 456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียนและ
หอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps
6. ชุดปฏิบัติการ Comprehensive robotic stem learning สื่อการสอนและงานวิจัยในกลุ่ม
Artificial Intelligence, Internet of Everything และ Robotic Programming จานวน 20 ชุด
จานวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ
จานวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จานวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีจานวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจานวนที่กาหนดโดย ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ
จองหนั ง สื อ จากเว็ บ ไซด์ ข องศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยออนไลน์ ไ ด้
นอกจากนั้นยังมีฐ านข้อมูล ออนไลน์ที่เกี่ย วข้องกับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า
งานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct,
Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บ ไซด์
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
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6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ในกรณีที่ต้องจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม เนื่องจากทรัพยากรมีไม่เพียงพอ
หรือไม่ทันสมัย ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร
สารวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อและตาราที่ใช้ในการเรียน
การสอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการประจาคณะ
3. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเสนอแจ้ ง ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารคณะเพื่ อ การ
วางแผนจัดสรรงบประมาณประจาปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
4. มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทางให้อาจารย์
และนิสติ ได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรการเรี ย นการสอน ด าเนิ น การโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ ผูส้ อน ผูใ้ ช้ และ
บุคลากรที่รับผิดชอบทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่ อนการเปิด สอนในแต่ละ
ภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2

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

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสติ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทกี่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุ ท ธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรีย นรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
1-5
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)
9

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5




















































10
1-5
10

10
1-5
10

11
1-5
11

12
1-5
12

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้ วม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชีบ้ ังคับและตัวบ่งชีร้ วมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมวางแผนกลยุ ท ธ์ก ารสอนร่วมกั นจากอาจารย์ใ นสาขาวิชา และเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ใน
การใช้กลยุทธ์การสอน
(2) ภายหลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรือ
ผูส้ อนรายวิชาขอคาแนะนาจากอาจารย์ท่านอื่นอย่างต่อเนื่อง
(3) อาจารย์ผู้สอนทาการวัดประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถาม หรือการ
สนทนากับนิสติ ในระหว่างภาคการศึกษา
(4) อาจารย์ผู้สอนประเมินนิสิตจากผลการสอบ พฤติกรรมการแสดงออก และการทา
กิจกรรม
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การประเมิ น การสอนโดยนิ สิ ต ทุ ก ปลายภาคการศึ ก ษา โดยส านั ก ทะเบี ย นและ
ประเมินผล
2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
3. การประเมินการสอนโดยตัวอาจารย์ผู้สอนเอง (ประเมินตนเอง)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ
1. ประเมินจากนิสิตชั้นปีสุดท้าย และติดตามจากการฝึกงานของนิสิต ซึ่งจัดให้มีการประเมิน
จากผู้ดูแลนิสิตขณะฝึกงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตที่
จบการศึกษาในช่วงวันรับปริญญาอีกด้วย
2. ประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง โดยมีการส่งหนังสือถึงนายจ้างของ
บัณฑิตเพื่อสอบถามถึงความรูค้ วามสามารถ และการทางานโดยรวมของบัณฑิต
3. ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษา หัวหน้าหน่วยงานและผู้ประกอบการภายนอก
4. ประเมินจากการประชุมตัวแทนนิสติ กับอาจารย์ในสาขาวิชา
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตัง้
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้
ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

97
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
- คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
- สถิตสิ าหรับนักวิทยาศาสตร์
-วิธีการคานวณเชิงตัวเลขหรือความ
น่าจะเป็น
- ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
-กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบ
สารสนเทศ
-กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
-กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์
-กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
-กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
2.3 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. ประสบการณ์ภาคสนาม
5. รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต)

เกณฑ์มคอ.1 สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2565
30 หน่วยกิต
90 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
-

30 หน่วยกิต
84 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

57 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
126(1)

9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
126(1)

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
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ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไป
001101

001102

001103

30

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หน่วยกิต

การใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน
และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญจากการ
ฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และ
การแสดงความคิ ด ผ่ า นทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยที่
เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase,
sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading,
paragraph writing, brief summarizing including
thinking expression through usage of appropriate Thai
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
ค าศั พท์ แ ละไวยกรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการ
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเอง
และบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน
การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การ
สนทนาในร้านอาหาร การเลือกซื้อสินค้า และการกล่าว
ลา
English vocabulary and grammar, fundamental
English usage in listening, speaking, reading and writing,
development of English usage for daily-life including
getting acquainted with someone, accept and decline
invitation, direction giving, direction asking and direction
planning, conversation in restaurant, smart shopping and
saying goodbye for someone
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
ค าศัพท์แ ละไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์
ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง
การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการ
สื่ อ สารระหว่ า งประเทศ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
สนามบิน ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การ
อธิบ ายเหตุ ก ารณ์ไม่ พึง ประสงค์ การสนทนาในงาน
เลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

วิชาศึกษาทั่วไป
001101

30

หน่วยกิต

ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการ
รับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร
การสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving
message, speaking and writing in Thai for delivering
message, proper daily life communication

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
การใช้ภ าษาไทยด้า นการฟัง การพูด การอ่า น
และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่นื
การ
ผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and
writing skills in Thai with other fields, producing
academic works

001103

ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด
อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง
และผูอ้ ่นื ในชีวติ ประจาวัน
3 (2 - 2 Fundamental level of English vocabulary,
5)
expressions, phrases and grammar, English usage
in listening, speaking, reading and writing for
communicating basic information regarding self and
others in daily life context
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001204

002201

002202

Skills of English language: listening, speaking, reading,
and writing, vocabularies and English grammar for different
situations in communication and effectiveness in international
context including trip planning, flight and accomudation booking
using internet, international phone calling, communication in
airport, airport announcement, communication in customs and
immigration, communication in bad situations and party
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5) 001104
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและ
สื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง
พูด อ่าน เขียน ได้แ ก่ การเขียนอีเ มล การเขียนสรุป
ความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟ
และตาราง การตีค วามและการนาเสนอข้อมู ลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in
daily life, English usage for listening, speaking,
reading and writing including e-mail, summarizing
from media, news reading and sharing, data
interpretation from graphs and tables, interpretation
and information presentation for further study and
future careers
พลเมืองใจอาสา
3(3-2-5) 001205
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้า ที่ของพลเมืองในสังคมทุก
ระดั บ จิ ต อาสา ส านึ ก สาธารณะ ความกตั ญ ญู
พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การ
ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public
consciousness, gratitude, citizenship and democracy,
professional ethics, the changing society, cultural
appreciation, adaptation to social and cultural changing
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
002101
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ
และความรุ น แรงในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม กระแส
การเปลี่ ยนแปลงในสั งคมและวั ฒนธรรมโลก อาเซี ยน
ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย
4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and
violence management in multicultural society, social and
cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ขั้น กลาง หลั ก การใช้ภ าษาอังกฤษด้านการฟัง พูด
อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย
และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว
Intermediate level English vocabulary, expressions,
phrases and grammar, English usage in listening, speaking,
reading and writing for communicating in familiar situations
and describing familiar matter

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
และวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and
grammar, English usage in listening, speaking,
reading and writing for communicating in academic
and professional contexts
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สานักงาน หลักการทาธุรกรรม
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ เ ทคโนโลยี ท าง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต การใช้ ซ อฟแวร์
สานักงาน
Concepts of computer and internet technology,
office software, principles of electronic commerce,

สาระที่
ปรับปรุง
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003202

003201

004101

of Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao
dimensions
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(3-2-5)
Health and Environment Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ
กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์
และวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพในชี วิ ต ประจ าวั น ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออก
ก าลั ง กาย โรคระบาด โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์
อุ บั ติ เ หตุ ท างจราจร การรั บ มื อ กั บ อุ บั ติ ภั ย ภั ย
ธ รรม ชาติ ก ารว าง แ ผนแล ะการจั ด การน้ าใน
ชีวิตประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้
พลังงานอย่างประหยัด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

002102

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5) 003101
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
ระบบเครือข่ าย นวั ตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทั ล ธุ รกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ
และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น
คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและ
ชีวิตประจาวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and
networking, innovation in digital economy, electronic commerce
transaction, office automation program and software application
for multimedia production, search, screening and selection data
for work and daily life, communication through online social
networking in accordance with ethical and related legal
regulation
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5) 003102
Art of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการ
วางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้ อ่ื น หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ย
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการ
อารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning,
appreciation in self value and others, goal setting in life
and planning, fundamental of sufficiency economy,
lifestyle concept of sufficiency economy,thinking system,

usage of computer and internet technology, usage
of office software
ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลั ก กฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยี ส ารเทศ หลั ก การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศ การคั ด สรรข้ อ มู ล ข่ า วสารมาใช้ แ ละ
น าเสนอข้ อ มู ล การสื่ อ สารอย่ า งมี จ ริ ย ธรรมและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ
และการสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning information
technology, principles of information accessing and
information, extracting information and presentation,
ethical communication according to laws concerning
information technology and communication
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวิต การดารงชีวิตบนความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้น
ถิ่น พะเยาศึกษา สุ นทรียภาพในการด าเนินชีวิต การ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวติ ในสังคมและชุมชน
การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและ
หน้าที่ของตนเองในการทางานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว
และการจูงใจผู้อ่นื การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
Life philosophy, living on social and cultural diversity,
history and local way of life, Phayao studies, aesthetics
of living, environmental management for earning a living,
physical health, mental health management, roles and
duties in cooperative works, persuasion, proper code of
morality and ethics, laws in daily life
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิด เชิง วิเ คราะห์ หลั ก การคิด อย่า งสร้างสรรค์
หลั ก การท างานร่ ว มกัน และการสื่อ สาร หลั ก การ
เรียนรู้ต ลอดชีวิต และแนวคิด เพื่อการเติบ โต การ
พั ฒ นาทั ก ษะทางสั ง คม บุ ค ลิ ก ภาพและก าร
แสดงออกในสั ง คม ทั ก ษะการคิ ด ทั ก ษะการคิ ด
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตที่
จาเป็ น ส าหรับ อนาคต ทั ก ษะทางด้า นการเงิน ส่วน
บุคคล
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positive thinking, analytical thinking, creative thinking,
emotion control and management

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5)

003203

Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ
มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การ
ปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality
development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public
communication skills, desired traits relating to
University of Phayao's identity, living in a society,
self-adaptation in the Thai and global social cont

003204

Philosophy of thinking, Principles of critical and
analytical thinking, creative thinking, collaboration,
communication, lifelong learning and growth
mindset, development of social skills, personality
and expression in society, thinking skills, creative
thinking, communication skills and lifelong learning
for future, personal financial skill.
เรียนรูร้ ่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม
และวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน การท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม
จิ ต วิ ท ยาการท างานเป็ น ที ม การแสดงออกในที่
สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุท ธ์ และ
การดาเนินการตามแผนในการทางานเป็นทีม สิทธิ
และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดารงชีวิต
ใ น สั ง ค ม ก า ร ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ความตระหนั ก ในคุณ ค่า และ
ความส าคัญ ของเอกลั ก ษณ์ ที่ดีง ามของสั ง คมไทย
การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้
ความเคารพผู้อื่น
Community learning skills, study of the culture
and way of life of the community, collaboration,
psychology of collaboration, public expression,
planning, strategy formulating and implementing
plan in collaborative works, human rights and
obligation, cooperation and adaptability to changing
environment, responsible citizens, awareness of
value and importance of Thai identity, acceptance
of cultural diversity and respect for others
การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อม
1(0-2-1)
และชุมชน
Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ ท างด้ า นสุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์
ปั ญ หาสุ ข ภาพของตนเอง ความปลอดภั ย ในการ
ด ารงชีวิต การค้น หาปั ญ หาสิ่ง แวดล้อมของชุมชน
การวางแผนและด าเนิน โครงการทางด้า นสุ ข ภาพ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นา
ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’s health
problems, safety in living, searching for community’s
environmental problems, collaborative planning and

สาระที่
ปรับปรุง

102
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

003305

003306

lauching environmental health project in community,
leadership in health, environment and community
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ ารเป็น 3(2-2-5)
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
ความรู้ พื้ น ฐานการเป็ น ผู้ ป ระกอบการยุค
ดิ จิ ทั ล การวางแผนและท าธุ ร กรรมทางการเงิ น
ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการคุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสาหรับ
ผู้ ป ระกอบการในยุ ค ดิ จิ ทั ล กระบวนการคิ ด เชิ ง
ออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการ
คิ ด เ ชิ ง อ อ ก แ บ บ คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Basic knowledge of digital age entrepreneurs,
financial planning and transaction for entrepreneurs, qualities
of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for
digital age entrepreneurs, design thinking process, concepts
of developing new products using design thinking process,
ethics for digital age entrepreneurs
บู รณาการความรู้ สู่ นวั ตกรรมทางวิ ชาชี พ 3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation
การบู รณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว
ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from
general education courses for professional
activities, designing and developing professional
innovation using design thinking process, creating
concepts of professional innovations
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 90 หน่วยกิต
วิชาแกน 15 หน่วยกิต
225221 การโปรแกรมเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Programming
ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขสาหรับสมการเชิงเส้น
และสมการพหุนามกาลังสูง วิธกี ารทาซ้าอย่างง่าย
การลู่เข้าและการลู่ออก ขั้นตอนวิธีและการเขียน
โปรแกรมไบเซกชัน ฟังก์ชันวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ
ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กาหนดเอง วิธีการประมาณค่าเชิงเส้น
ฟังก์ชันการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข ฟังก์ชันการหา
ปริพันธ์เชิงตัวเลข การเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลเฉลย
ของระบบสมการเชิงเส้น
Numerical algorithms for linear equations
and high-degree polynomial equations, simple
iteration methods, convergence and divergence,
bisection algorithm and coding, numerical analysis
functions and user-defined functions, linear
interpolation method, numerical differentiation
function, numerical integration function, coding for
linear system solutions.
241111
คณิตศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ
ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์อดิศัย การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives
and integral of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and integral.
241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3 (2-2-5)
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และ
ระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการ
นับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต้น
Algebraic structures, logic system and set,
system orders and posets, counting techinques,
recurrence relations, introduction to graph theory
247222 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3 (2-2-5)
Probability and statistics
แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็น
แบบมีเงื่อนไข ทฤษฏีของเบล์ ตัวแปรสุ่มและการแจก
แจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การอนุมาน
ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
การถดถอย

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 84 หน่วยกิต
วิชาแกน 15 หน่วยกิต
225201 การโปรแกรมเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Programming
การแก้สมการ เวกเตอร์ เมทริกซ์ พีชคณิตเชิงเส้น
วิธีการทาซ้า การลู่เข้าและการลู่ออก การแบ่งครึ่ง
ช่วง การประมาณในช่วงและการสร้างเส้นโค้งที่
เหมาะสม สมการเชิงอนุพันธ์ การเขียนโปรแกรม
เพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
Solving equation, vectors, matrices, linear
algebra, iterative methods, convergence and
divergence, bisection, interpolation and curve
fitting, diffractal equations, coding for linear
system solutions

241111

241326

247105
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1. เปลี่ยน
รหัสวิชา
2.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

คณิตศาสตร์ 1
3 (2-2-5) คงเดิม
Mathematics I
ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ชั น อนุ พั น ธ์
และปริพันธ์ของฟังก์ชัน พีชคณิต และฟังก์ชันอดิศัย
การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives
and integral of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and integrals
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3 (2-2-5)
คงเดิม
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบ
เซต อัน ดั บ และเซตอันดั บ บางส่วน เทคนิค การนับ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต้น
Algebraic structures, logic system and set
system, orders and posets, counting techniques,
recurrence relations, introduction to graph theory
ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(2-2-5) ปรับรหัส
Probability and Statistics
แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะ
เป็ น แบบมี เ งื่อ นไข ทฤษฎี ข องเบส์ ตั ว แปรสุ่ม และ
การแจกแจงความน่า จะเป็ น การแจกแจงค่า สถิติ
การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การวิเคราะห์การถดถอย
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Basic concept of probability, conditional
probability, Bayes theorem, random variables and
probability distribution, sampling distribution,
inferential statistics, analysis of variance, linear
regression
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Basic concept of probability, conditional
probability, Bayes theorem, random variables and
probability distribution, sampling distribution,
inferential statistics, analysis of variance, linear
regression analysis
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดย
เน้ น ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย น ที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนิสิต
English in specific contexts focusing on
listening, speaking, reading and writing skills
related to student’s field of study
วิชาเอกบังคับ 60 หน่วยกิต
225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Computer Science
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น การคิ ด เชิ ง
คานวณ ระบบจานวนและการแทนที่ข้อมูล พื้นฐาน
การเขี ย นโปรแกรม โครงสร้ า งข้ อ มู ล อั ล กอริ ทึ ม
ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ระบบความ
ปลอดภั ย วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
Principles of computer science, computational
thinking, number system and data representation,
basic of programming, data structures, algorithms,
database, computer network, Internet and its
application, security, software engineering,
artificial intelligence, computer law and ethics

วิชาเอกบังคับ 57 หน่วยกิต
225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Computer Science
หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การคิดเชิง
คานวณ ระบบจานวนและการแทนข้อมูล พื้นฐานการ
เขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี ฐานข้อมูล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้
ง า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย วิ ศ ว ก ร ร ม ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์
Principles of computer science, computational
thinking, number system and data representation,
basic of programming, data structures, algorithms,
database, computer network, Internet and its
application, security, software engineering, artificial
intelligence, computer law and ethics.
225101 ตรรกะพืน้ ฐานและการแก้ปัญหา
3(2-2-5) 225101
Basic Logic and Problem Solving
การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาโดยใช้ตรรกะ
เทคนิคการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ รหัสเทียม กระบวนการทางานของ
คอมพิวเตอร์ ผังงาน การระบุประจาตัว หลักการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น การไหลของคาสัง่ ควบคุมต่าง ๆ
คาสั่งควบคุมแบบเงื่อนไขและการเลือก คาสัง่ วนซ้า
แบบนับรอบ คาสั่งวนซ้าแบบกาหนดเหตุการณ์ การ
ทดสอบและแก้ข้อบกพร่องของโปรแกรม
Reasoning and solving problems using
logic, problem-solving techniques, problem analysis,
pseudo-code, computer process, flowchart,
identifiers, principles of programming, flow of

การคิดเชิงตรรกะ
3(2-2-5)
Logical Thinking
การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาโดยใช้ตรรกะ
เทคนิคการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ รหัสเทียม กระบวนการทางานของ
คอมพิวเตอร์ ผังงาน การโปรแกรมแบบบล็อก การ
โปรแกรมแบบไร้โค้ด
Reasoning and solving problems using logic,
problem-solving techniques, problem analysis,
pseudo-code, computer process, flowchart,
blockly programming, no-code programming.

สาระที่
ปรับปรุง

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

1.เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
2.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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225111

225120

control, conditions and selection control structure,
count-controlled loops, event-controlled loops,
testing and debugging.
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
3(2-2-5)
Structure Programming
โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัว
กระทาการและนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ชนั่ การรับและ
แสดงผลข้อมูล คาสั่งควบคุมแบบลาดับ คาสัง่ ควบคุม
แบบทางเลือก คาสัง่ ควบคุมแบบทาซ้า แถวลาดับ
ฟังก์ชัน ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง ตัวชี้ตาแหน่ง การ
ดาเนินการกับไฟล์
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
ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Methodology
กระบวนการทางานของคอมพิวเตอร์ การ
วิเคราะห์ปญ
ั หา ผังงาน โครงสร้างควบคุม โครงสร้าง
ของโปรแกรม ตัวกระทาการและนิพจน์ การรับและ
แสดงผลข้อมูล คาสั่งควบคุม ฟังก์ชัน แถวลาดับ ชนิด
ข้อมูลแบบโครงสร้าง
Computer process, flowchart, problem
analysis, flowchart, control structure, program
structure, operators and expression, input and
output, control statement, function, array, structure
data type

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

225111

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Principle of Programming Language
ตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัวกระทาและนิพจน์ การ
ประกาศและการกาหนดค่าตัวแปร รูปแบบคาสั่ง
การนาเข้าและแสดงผลพืน้ ฐาน คาสัง่ ควบคุม
เงื่อนไข คาสัง่ วนซ้า แถวลาดับ ฟังก์ชนั จุดบกพร่อง
และการแก้ไขจุดบกพร่อง
Variables, data types, operators and
expressions, variable declaration and assignment,
statements, basic input and output, conditional
control statements, loops, arrays, function, errors
and debugging

สาระที่
ปรับปรุง

1.เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
2.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม

225121

225122

โมบายแอปพลิเคชันแบบไม่โค้ด
3(2-2-5)
Mobile Application without Code
ตรรกพื้น ฐาน องค์ป ระกอบบล็อกโค้ด การ
ออกแบบ พัฒ นาแอปพลิเ คชั น บนสมาร์ท โฟนด้วย
เครื่องมือสมั ยใหม่ ในรูป แบบบล็อคโค้ด แก้ปัญหา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านด้ ว ยปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ พั ฒ นาเป็ น
โปรแกรมบนสมาร์ทโฟน
Basic logic, components of block code,
develop smartphone applications with modern
tools in block code, apply artificial intelligence for
developing a smart phone application
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Esport
ความรู้เ บื้องต้น เกี่ยวกับ อีส ปอร์ต อุป กรณ์
สาหรับการเล่นเกมและอีสปอร์ต ประเภทของเกม

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

และกี ฬ าอี ส ปอร์ ต ธุ ร กิ จ เกมและกี ฬ าอี ส ปอร์ ต
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การจั ด อี เ วนท์ การฝึ ก
นักกีฬาอีสปอร์ต การตลาดดิจทิ ัลในธุรกิจเกมและอี
สปอร์ต การจัดจาหน่าย – ให้บริการเกมออนไลน์
และอีสปอร์ต กฎหมาย – จริยศาสตร์ทางธุรกิจเกม
และอีสปอร์ต
Esports fundamental, Esports equipments, types of
Esports and game genres, game and Esports
business, fundamental in Esports event
management, game and Esports marketing,
Esports game selling platform and Esports game
digital distribution service, game and Esports
business law and ethics.
225131

225313

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architectures
ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ
จานวน รูปแบบการแทนข้อมูล พีชคณิตบูลีนและ
ดิจิทัลตรรกะ ภาษาแอสเซมบลี รูปแบบคาสัง่ วิธีการ
อ้างถึงข้อมูลในหน่วยความจา ระบบหน่วยความจา
ระบบไอโอ ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
History of computer, number system, data
representation, Boolean algebra and digital logic,
assembly language, instruction format, addressing
mode, memory system, I/O system, modern
computer system
แนวคิดของภาษาโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Language Concept
กรอบแนวคิดหลักของการเขียนโปรแกรม
และการเปรียบเทียบ ตัวแปลคาสัง่ และ
ตัวแปลโปรแกรม เครื่องเสมือน ขั้นตอนการแปลภาษา
แบบจาลองการประกาศตัวแปร การส่งพารามิเตอร์
การหาค่านิพจน์ การควบคุมโปรแกรมย่อย
Major programming paradigms and
comparison, interpreters and compilers, virtual
machine, language translation phases, declaration
models, parameter passing, expression evaluation,
subprogram control

ปิดรายวิชา

225131

แนวคิดการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Principle of Computer Programming
กรอบแนวคิดของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กระบวนทั ศ น์ ภ าษาการเขี ย นโปรแกรม การ
ประมวลผลภาษาโปรแกรม เทคนิ ค การเขี ย น
โปรแกรมเชิ ง โครงสร้ า ง ชนิ ด ข้ อ มู ล พารามิ เ ตอร์
โปรแกรมย่ อ ย ค าสั่ ง ควบคุ ม ล าดั บ การท างาน
โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของ
วัต ถุแ ละกลุ่มของวัตถุ คุณลั ก ษณะและพฤติกรรม
ของวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันในภาษาเชิง
คาสั่ง ฟังก์ชันชั้นหนึ่ง ฟังก์ชันอันดับสูงกว่า,แคลคูลสั
แลมบ์ดา
Concept of computer programming languages.
programming languages paradigm, programming
language processing, structural programming
techniques, data types, subprograms, parameter,
statement-level control structures, programming
structures in object-oriented language, Object and

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.เปลี่ยน
ชื่อรายวิชา
3. ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
3(2-2-5) 225211
Introduction to Object-Oriented Programming
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น คลาส
นามธรรม การห่อหุ้ม การสืบทอด และการพ้องรูป
การดักจับข้อผิดพลาด การสร้างหน้าจอการใช้งาน
การดักจับเหตุการณ์และมัลติเทรดดิง้ การออกแบบ
การพัฒนา การทดสอบและการแก้ปญ
ั หาโปรแกรม
โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย
Principles of object-oriented programming
including abstraction, encapsulation, inheritance and
polymorphism, exception handing, building GUIs,
event-driven programming and multi-threading,
design, develop, test, and debug.
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีขนั้ พืน้ ฐาน 3(2-2-5) 225231
Data Structures and Fundamental Algorithms
ชนิดข้อมูลนามธรรม กองซ้อน แถวคอย รายการ
และรายการแบบเชื่อมโยง กราฟ ต้นไม้ การวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธี การเรียงลาดับและการค้นหาข้อมูล
Abstract data types, stack, queue, list and linkedlist, graph, tree, algorithm analysis, sorting and
searching

225241

class definitions. Object attributes and behaviors,
functional programming in imperative languages,
first-class function, higher-order function, lambda
calculus.
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น 3(2-2-5)
Principles of Object-Oriented Programming
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น คลาส
นามธรรม การห่อหุ้ม การสืบทอด และการพ้องรูป
การดักจับข้อผิดพลาด การสร้างหน้าจอการใช้งาน
การดักจับเหตุการณ์และมัลติเทรดดิง้ การออกแบบ
การพัฒนา การทดสอบและการแก้ปญ
ั หาโปรแกรม
โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย
Principles of object-oriented programming
including abstraction, encapsulation, inheritance
and polymorphism, exception handing, building
GUIs, event-driven programming and multithreading, design, develop, test, and debug.
โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithm Analysis
ชนิดข้อมูล รายการลาดับ รายการเชือ่ มโยง กอง
ซ้อน แถวคอย ต้นไม้ กราฟ ชนิดข้อมูลนามธรรม
การเรียง การค้นหา ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ
กาหนดการพลวัต
Data type, arrays, linked lists, stack, queue, tree,
graph, abstract data type, sorting, searching,
Greedy Algorithms, Dynamic Programming.
ระบบจัดการฐานข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System and Database
Design
แนวคิดของระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล
แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
การทาให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน ภาษาสอบถาม การ
ประมวลผลรายการ การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
กายภาพ การบูรณภาพและความมั่นคงของข้อมูล
การควบคุมภาวะพร้อมกัน ความมัน่ คงและการ
ป้องกันฐานข้อมูล การสารองข้อมูลและการคืน
สภาพ การล็อค เทคโนโลยีใหม่ที่เกีย่ วข้องกับระบบ
ฐานข้อมูล
Concept of database system, database
management system, data modeling, relational

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับชื่อ
รายวิชา

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.เปลี่ยน
ชื่อรายวิชา
3. ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

1.เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
2.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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225242

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Design and Analysis of Algorithms
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์
ความซับซ้อน ขัน้ ตอนวิธีเชิงละโมบ การแบ่งแยกและ
เอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิง
กราฟ ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์
Design and analysis of algorithms, complexity
analysis, greedy algorithms, divide and conquer,
dynamic programming, graph algorithms, NPcomplete problems

225242

225361

การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
225251
Software Analysis and Design
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
กระบวนการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ การวิ เ คราะห์ ค วาม
ต้องการ การจัดการโครงการ แผนภาพกระแสข้อมูล
คาอธิบายกระบวนการทางาน การออกแบบซอฟต์แวร์
โดยใช้แบบจาลองเชิงวัตถุ การจาลองกระบวนการทาง
ธุ ร กิ จ โดยใช้ แ บบจ าลองเชิ ง วั ต ถุ กรณี ศึ ก ษาการ
วิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
Software
components,
software
development process, requirement analysis, project
management, data flow diagram, process
specification, business process using an objectoriented model, development program on the theory
of object-oriented model, object-oriented
programming development tools, case study of
software analysis and design.
225351

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.
การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน 3(2-2-5)
User Interface Design and Implementation
หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบส่วนต่อประสาน
ที่ผใู้ ช้เป็นศูนย์กลาง คุณสมบัติการใช้งาน การ
ออกแบบรูปแบบที่มนุษย์ใช้ในการรับรูข้ ้อมูล การใช้
สี แบบร่างระบบ เอชทีเอ็มแอล สไตล์ชีท การพัฒนา
ระบบเชิงโต้ตอบ การประเมินการใช้งาน การ
ออกแบบโดยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้
Principles of human-computer interaction, usercentered interface design process, usability
characteristics, design modalities, coloring,
wireframe, HTML, cascade style sheet, interactive
system implementation, usability measurement,
user experience design
การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ
3(2-2-5)
System Software Analysis and Design
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ร ะ บ บ
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ การวิเคราะห์
ความต้องการ การจัดการโครงการ แผนภาพกระแส
ข้อมูล คาอธิบายกระบวนการทางาน การวิเคราะห์
และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบโดยใช้แบบจาลองเชิง
วั ต ถุ การจ าลองกระบวนการทางธุ ร กิ จ โดยใช้
แบบจาลองเชิง วัต ถุ กรณีศึก ษาการวิเ คราะห์แ ละ
ออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ
System software components, System software
development process, requirement analysis,
project management, data flow diagram, process
specification, object-oriented system model
analysis and design, modeling business process
using an object-oriented model, case study of
System software analysis and design
วิทยาการรหัสลับและการรักษาความปลอดภัยทาง
สารสนเทศ 3(2-2-5)
Cryptography and Information Security

สาระที่
ปรับปรุง

1.เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
2.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.เปลี่ยน
ชื่อรายวิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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225261

การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
225261
3(2-2-5)
Database System Analysis and Design
แนวคิดเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูลและ
ระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ การทาให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน ภาษาสอบถาม
การประมวลผลภาษาสอบถาม การบูรณภาพและ
ความมั่นคงของข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อมกัน การ
สารองข้อมูลและการคืนสภาพ ฐานข้อมูลแบบกระจาย
ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล การให้บริการฐานข้อมูล
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล
Basic concept of database system and
database management system, data modeling,
relational database, relational database analysis and
design, normalization, query language, query
processing, data integrity and security, concurrency
control, backup and recovery, distributed database,
NoSQL database, database as a service, application
of database development.

225371

ปัญญาประดิษฐ์พ้นื ฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Artificial Intelligence
หลักการ และประวัติของปัญญาประดิษฐ์
แบบจาลองปริภูมิสถานะ ขั้นตอนวิธกี ารค้นหา การ
แทนความรู้ การแก้ปญ
ั หา และระเบียบวิธีทางด้าน
ปัญญาประดิษฐ์.

225271

การรักษาความลับ บูรณภาพ การพิสูจน์ตัวจริง การ
ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ สภาพพร้อมใช้
งาน การคุ ก คาม การโจมตี วิ ท ยาการรหั ส ลั บ
มาตรฐานรหัสลับข้อมูล (ดีอีเอส) มาตรฐานรหัสลับ
ขั้นสูง (เออีเอส) กุญแจลับ กุญแจสาธารณะ การลง
นามดิ จิ ทั ล ฟั ง ก์ ชั น แฮช ลายนิ้ ว มื อ ดิ จิ ทั ล ลายน้ า
ดิจิทัล การทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์
Confidentiality, integrity, authentication, nonrepudiation, availability, threats, attacks,
cryptography, data encryption standard (DES),
advance encryption standard (AES), private key,
public key, digital signature, hash function, digital
fingerprint, digital watermark, penetration testing.
พืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Fundamental of Computer System
ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล
และหน่วยความจา รูปแบบคาสัง่ ภาษาแอสเซมบลี
ระบบไอโอ แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ
กระบวนการและเธร็ด การประสานจังหวะ
กระบวนการ การจัดตารางหน่วยประมวลผล
เทคโนโลยีจาลองคอมพิวเตอร์เสมือน ความมั่นคง
และการปกป้อง ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่และ
หลักการของอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง
History of computer, processor and memory
architectures, instruction set, assembly language,
I/O, Introduction of operating system, process and
thread, process synchronization, cpu scheduling,
virtualization, security and protection, modern
computer system and principle of Internet of
Things (IoT).

หลักการปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Principles of Artificial Intelligence
หลักการ และประวัติของปัญญาประดิษฐ์
แบบจาลองปริภูมิสถานะ ขั้นตอนวิธกี ารค้นหา การ
แทนความรู้ การแก้ปญ
ั หา การให้เหตุผลบนความไม่
แน่นอน การเรียนรู้ของเครื่องเบือ้ งต้น การ

สาระที่
ปรับปรุง

1.เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
2.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

1.ปรับรหัส
2.เปลี่ยน
ชื่อรายวิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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Principle and history of artificial intelligence, state
space, search algorithm, knowledge representation,
problem-solving, and methodologies of artificial
intelligence.

225291

225301

225324

ทฤษฎีการคานวณ
3(2-2-5)
Theory of Computation
ออโตมาตาจากัด ออโตมาตาจากัดแบบ
คาดเดาได้ ออโตมาตาจากัดแบบคาดเดาไม่ได้
นิพจน์ปกติ ภาษาปกติ ออโตมาตาแบบกดลง ไว
ยกรณ์ไม่อิงบริบท ทฤษฎีบทการปั๊ม ทฤษฎีเวียนเกิด
เครื่องทัวริง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Finite automata, non-deterministic finite
automata, deterministic finite automata, regular
expressions, regular languages, push-down
automata, context free grammars, pumping
lemmas, recursion theorem, Turing machines,
natural language processing.
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Object-oriented Programming
การรับและแสดงผลข้อมูล เทรด การเขียน
โปรแกรมเครือข่าย การติดต่อกับฐานข้อมูล ความ
ปลอดภัย โปรแกรมเสริมด้านเทคโนโลยี เจเนริคและ
คอลเลคชัน่ สวิง แอปเพล็ต การจัดการเหตุการณ์
การจัดการข้อยกเว้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
Input and output, threads, network
programming, database connectivity, security, plugin technology, generics and collections, swing,

สาระที่
ปรับปรุง

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ และระเบียบวิธีทางด้าน
ปัญญาประดิษฐ์.
Principle and history of artificial intelligence,
state space, search algorithm, knowledge
representation, problem-solving, reasoning under
uncertainty, basic machine learning, natural
language processing, and methodologies of
artificial intelligence.
การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงานวิทยาการ
เปิด
คอมพิวเตอร์ 1
1(0-2-1)
รายวิชา
Preparation for Computer Science Project I
ใหม่
การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล ความ
เป็นไปได้ของการทาโครงงาน ศึกษาแนวคิดการทา
วิ จั ย ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น ท า ง วิ ท ย า ก าร
คอมพิวเตอร์ โดยเน้นทักษะการฟังและการอ่าน
Project preparation, data collection, probability of
project execution, understanding research
methodology concept. English in computer science
focusing on listening, and speaking skills
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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225341

225362

225381

225251

applets, event handling, exception handling,
application development
ทฤษฎีกราฟ
3(2-2-5)
Graph Theory
กราฟเบือ้ งต้น ไดกราฟ กราฟของออยเลอร์และฮามิล
ตัน ต้นไม้ การจับคู่ เครือข่าย พาธและไซเคิล การลงสี
กราฟ ปัญหาที่นิยมในทฤษฎีกราฟ
Simple graphs, digraphs, eulerian and hamiltonian
graphs, trees, matchings, networks, paths and
cycles, graph colorings, famous problems in graph
theory.
วิทยาการคณนา
3(2-2-5)
Computational Science
การเขียนโปรแกรมสาหรับงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์
ชนิดของข้อมูลเบือ้ งต้น ชนิดของข้อมูลขั้นสูง ขอบเขต
ของตัวแปร ข้อมูลนาเข้าและข้อมูลส่งออก การ
แสดงผลข้อมูลแบบดิจิทัล ตัวดาเนินการและนิพจน์
ลาดับควบคุมแบบวนซ้า ลาดับควบคุมแบบเงื่อนไข
ฟังก์ชันและโปรแกรมย่อย การแสดงผลข้อมูลแบบ
กราฟ การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ขนั้ ตอนวิธีเชิง
ตัวเลข
Programming for scientific research, basic data
types, complex data types, variable scope, input
and output, digital representation, operators and
expressions, control flow (loops, conditionals),
functions and modularity, graphical representation,
analysis and implementation of numerical
algorithms.
วิทยาการข้อมูลเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
225331
Introduction to Data Science
การเก็บข้อมูล การแปลงข้อมูล การแสดงผลข้อมูลให้
เห็ น ภาพระเบี ย บ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ การวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบ แบบจ าลองการท านาย การจั ด การ
ข้อมูลขนาดใหญ่ การขุดค้นหารูปแบบในข้อมูลขนาด
ใหญ่ และเครื่องมือที่ทันสมัยสาหรับ ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
Data collection, data transformation,
visualization, statistical methodologies, principal
component analysis, prediction model, big data
management, mining patterns in large-scale data
and emerging analytical tools.
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 225341
Computer Networks and Internets
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สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
3(2-2-5)
Data Science and Application
แนวคิดของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่
การโปรแกรมสาหรับวิทยาการข้อมูล การเตรียม
ข้อมูล สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล, การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การใช้
ข้อมูลสาหรับการตัดสินใจ และหัวข้อปัจจุบัน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Concept of science data and large-scale datasets,
programming for data science, data preparation,
statistics for data analysis, data analysis, data
visualization, data for decisions, and current topic
in data science.
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(2-2-5)

1.ปรับรหัส
2.เปลี่ยน
ชือ่ รายวิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

1.ปรับรหัส
รายวิชา

112
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของ
เครื อ ข่ า ย แบบจ าลองเครื อ ข่ า ย ชนิ ด ข้ อ มู ล และ
สั ญ ญาณ สื่ อ กลางที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารและการ
มั ล ติเ พล็ ก ซ์ อุ ป ก รณ์ เ ค รื อ ข่ า ย ก ารตรวจจั บ
ข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูล และการ
ควบคุ ม ข้ อ ผิ ด พลาด โปรโตคอลเครื อ ข่ า ย ไอพี
แอดเดรส เครือข่ายย่อย การจัดเส้นทางแบบคงที่และ
แบบพลวั ต เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ความมั่ น คงของ
เครือข่าย เทคนิคการเข้ารหัส
Computer network technology, type of
network, network model, type of data and signal,
transmission media and multiplex, network hardware,
errors, error Detection and error Control, data flow
control, network protocol, IP address, subnet, static
and dynamic routing, Internet, network security,
cryptography

225382

225321

แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5) 225311
Software Engineering Concepts
พื้ น ฐานของวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ กระบวนการ
ซอฟต์ แ วร์ ค วามต้อ งการของระบบ ระเบี ย บวิ ธี ก าร
ออกแบบ การสร้ า ง การทดสอบ การบ ารุ ง รั ก ษา
ซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม และระเบียบ
วิธีทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์.
Fundamentals of software engineering, software
processes, system requirements, design
methodologies, construction, testing, software
maintenance, risk management, software quality
control, team software development, and
methodologies of software engineering.
การโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน
3(2-2-5) 225212
Web Application Programming
สถาปัตยกรรมเว็บ ภาษาแอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส
การออกแบบเว็บให้แสดงผลทุกขนาดหน้าจอ จาวา
สคริปต์ ภาษาสาหรับโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน การ
ติดต่อกับฐานข้อมูล การออกแบบเว็บไซต์และเว็บเพจ
กรณีศกึ ษาการพัฒนาเว็บไซต์
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Computer Network for Software Development
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของ
เครื อ ข่ า ย แบบจ าลองเครื อ ข่ า ย ชนิ ด ข้ อ มู ล และ
สั ญ ญาณ สื่ อ กลางที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สาร และการ
มั ล ติ เ พล็ ก ซ์ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย การตรวจจั บ
ข้ อ ผิ ด พลาดและการควบคุ ม ข้ อ ผิ ด พลาด การ
ควบคุมการไหลของข้อมูล โปรโตคอลเครือข่าย ไอพี
แอดเดรส เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความมั่นคงของ
เครือข่า ย เทคนิค การเข้า รหัส การบริห ารจัด การ
เครือข่ายเบือ้ งต้น ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการเครือข่ายสาหรับ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Computer network technology, type of
network, network model, type of data and signal,
transmission media and multiplex, network
hardware, errors, error Detection and error
Control, data flow control, network protocol, IP
address, Internet, network security, cryptography,
fundamental of network management, software
network management for software development,
Network Fundamental for Internet Of Everything
แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering Concepts
วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความต้องการของ
ซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีการออกแบบ การสร้าง การ
ทดสอบ การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย การ
บารุงรักษา การบริหารโครงการ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์เป็นทีม และระเบียบวิธีทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
Software development life cycle, software
requirement, design methodologies, construction,
testing, quality control, security, maintenance,
project management, software development team
and methodologies of software engineering
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
Web Application Development
พืน้ ฐานการพัฒนาเว็บ การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้
การออกแบบเว็บให้แสดงผลทุกขนาดหน้าจอ จาวา
สคริปต์ การพัฒนาส่วนจัดการเว็บไซต์ การติดต่อ
กับฐานข้อมูล การเพยแพร่เว็บ กรณีศกึ ษาการ
พัฒนาเว็บไซต์

สาระที่
ปรับปรุง
2.เปลี่ยน
ชื่อรายวิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.เปลี่ยน
ชื่อรายวิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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Web architecture, HTML, CSS, responsive web
design, JavaScript , web application programming
language, connecting database, web page and web
site designs, case study of website development
225323

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ
พืน้ ฐานของโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์เคลื่อนที่ วัฏ
จักรโปรแกรมประยุกต์ การออกแบบและการพัฒนา
ส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้แบบกราฟิก การส่งผ่านข้อมูล การ
เก็บข้อมูล 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

225322

พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5)
Introduction to Visual Programming
พืน้ ฐานของภาษาโปรแกรมแบบวิชวล การ
เขียนโปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์ ระเบียบวิธีการสร้าง
และจัดการวัตถุ การแก้ไขจุดบกพร่องและควบคุมดูแล
ข้อผิดพลาด เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ในปัจจุบัน
Fundamentals of visual programming
languages, event-driven programming,
methodology for creating and organizing objects,
debugging and error control, development tools and
technologies, application development.
การเรียนรู้ของเครื่อง
3(2-2-5)
Machine Learning
หลักการของการเรียนรู้ของเครื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้
ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบ
ไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน การเรียนรู้แบบ
เสริมกาลัง การเรียนรู้ทางสถิติ การประยุกต์ใช้การ
เรียนรู้ของเครื่อง
Concepts of machine learning, learning theory,
decision trees, supervised learning, unsupervised

225372

225312

Web development fundamentals, Front-end
development, responsive web design, JavaScript ,
Back-end development, connecting database,
web deployment, case study of website
development
การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่
ระบบปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์
อุปกรณ์เคลื่อนที่ วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์ การ
ออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้แบบ
กราฟิก การส่งผ่านข้อมูล การเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ภายใน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile architecture, operating system, basics of a
mobile application, application lifecycle, design
and developing graphic users interface, data
passing, data storing, database for mobile
application development, internal device
interfacing, mobile applications development

สาระที่
ปรับปรุง

1.ปรับรหัส
รายวิชา

ปิดรายวิชา

225371

การเรียนรู้ของเครื่อง
3(2-2-5)
Machine Learning
หลักการของการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมี
ผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบกึ่ง
มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมกาลัง วิธีการอองแซม
เบิล การประเมินแบบจาลองและการประยุกต์ใช้การ
เรียนรู้ของเครื่อง
Concepts of machine learning, supervised learning,
unsupervised learning, semi-supervised learning,

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2. ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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learning, semi-supervised learning, reinforcement
learning, statistic learning, application of machine
learning.
225372

225423

การประมวลผลภาพดิจทิ ัลเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Digital image Processing
แนวคิดพื้นฐานการประมวลผลภาพดิจิทัล
การได้มาของภาพ โหมดสี การเพิ่มคุณภาพของภาพ
ทั้งในโดเมนเชิงพืน้ ที่และเชิงความถี่ การประมวลผล
ภาพกับรูปร่างและโครงสร้างของภาพ การหาขอบ
ของวัตถุ การแยกข้อมูลภาพ การนาเทคนิคการ
ประมวลผลภาพใช้ในโปรแกรมประยุกต์
Introduction to fundamental concepts in
digital image processing, image Acquisition, color
model, image enhancement in the spatial domain,
image enhancement in the frequency domain,
morphological image processing, edge detection,
image segmentation, understand basic approaches
to real-world applications in digital image

225373

225364

หลักการพืน้ ฐานระบบการค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 225374
Fundamentals of Information Retrieval System
หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ
การวิเคราะห์คาและสร้างตัวแทนเอกสาร การสร้าง
ดัชนี การจาแนกและการจัดหมวดหมู่เอกสาร กล
ยุทธ์และเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ การ
ประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ การค้นคืน
สารสนเทศบนสังคมออนไลน์
Principles and concepts of information
retrieval, text analysis and generating document
representatives, indexing, document classification
and clustering techniques, searching strategies and
techniques, evaluation of information retrieval
systems, information retrieval on social network.

reinforcement learning, ensemble method, model
evaluation methods and application of machine
learning.
การเขียนโปรแกรมสาหรับหุ่นยนต์
3(2-2-5)
Programming for Robotics
สถาปัตยกรรมหุ่นยนต์ การกาหนดค่าให้อาร์โอเอส
แนวคิดอาร์โอเอส คาสัง่ อาร์โอเอส พืน้ ฐานการ
เขียนโปรแกรมอาร์โอเอส เซ็นเซอร์หนุ่ ยนต์ มอเตอร์
หุ่นยนต์
ROS Architecture, configurating ROS, concepts of
ROS, ROS commands, basic ROS programming,
Robot sensor, Robot motor
การประมวลผลและเข้าใจภาพ
3(2-2-5)
Image Processing and Understanding
แนวคิดพื้นฐานการประมวลผลภาพดิจิทัล การ
ได้มาของภาพ โหมดสี การเพิ่มคุณภาพของภาพทัง้
ในโดเมนเชิงพืน้ ทีแ่ ละเชิงความถี่ การประมวลผล
ภาพกับรูปร่างและโครงสร้างของภาพ การหาขอบ
ของวัตถุ การแยกข้อมูลภาพ การเข้าใจภาพ การนา
เทคนิคการประมวลผลภาพใช้ในโปรแกรมประยุกต์
Introduction to fundamental concepts in digital
image processing, image Acquisition, color model,
image enhancement in the spatial domain, image
enhancement in the frequency domain,
morphological image processing, edge detection,
image segmentation, image understanding,
understand basic approaches to real-world
applications in digital image
การค้นคืนข้อมูล
3(2-2-5)
Information Retrieval
หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ การ
วิเคราะห์คาศัพท์และคาหยุด การสร้างดัชนี,การ
จัดทาอภิธาน การกาหนดน้าหนักสาหรับคาสาคัญ
การขยายคาค้น การค้นคืนแบบบูลีน การสืบค้น
อย่างคลุมเครือ การจาแนกและการจัดหมวดหมู่
เอกสาร การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ
Principles and concepts of information retrieval,
lexical analysis and stop lists, index construction,
thesaurus construction, term weight, query
expansion, Boolean retrieval, tolerant retrieval,
document classification and clustering, evaluation
of information retrieval.

สาระที่
ปรับปรุง

เปิด
รายวิชา
ใหม่

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.เปลี่ยน
ชื่อรายวิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2. ปรับชื่อ
รายวิชา
3. ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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225381

225382

225481

การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยแพลตฟอร์มกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
Application Development with Cloud Platform
พืน้ ฐานของคลาวแพลตฟอร์ม โครงสร้างพืน้ ฐาน
หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยคลาวด์
แพลตฟอร์มไลบรารีสาหรับเครื่องลูกข่าย ชุด
เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดเก็บข้อมูล การ
รักษาความปลอดภัยและการรวมส่วนประกอบต่างๆ
ของแอปพลิเคชัน การปรับใช้แอปพลิเคชัน การ
ตรวจสอบและแก้ไขบั๊ก และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
Cloud Platform Fundamentals, Core
Infrastructure, Application Development with Cloud
Platform Cloud Client Libraries the Cloud SDK,
Data Storage, Securing and Integrating
Components, Deployment, Debugging and
Performance Tuning.
เทคโนโลยีการพัฒนาและการปฏิบัตกิ าร 3(2-2-5)
Development and Operations Technology
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการโปรแกรมเพื่อ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ กระบวนการพัฒนาโปรแกรมแบบ
ไปป์ไลน์ การติดตั้งโปรแกรมบนระบบเครือข่าย การ
พัฒนาโปรแกรมบนระบบเสมือน การตรวจสอบการ
ทางานของโปรแกรมแบบอัตโนมัติ การสร้าง
แพ็คเกจในการติดตั้งโปรแกรม ความปลอดภัยของ
ใช้งานโปรแกรม
Concept of the managing programs to provide
operation to user, pipeline program development,
deploy programs on networks, Virtualization
program development, validate program with
automatic testing, creating install program
packages, security management of using program.
เทคโนโลยีบล็อกเชน
3(2-2-5)
Blockchain Technology
หลักการและแนวคิดของบล็อคเชน วิทยาการรหัส
ลั บ บล็ อกและทรานแซกชัน รูป แบบเครือข่ายของ
บล็อกเชน ระบบแบบกระจายและระบบไม่รวมศูน ย์
โปรโตคอลฉันทามติ การโทเคนไนซ์ กรณีการใช้งาน
และการประยุกต์
Principles and concepts of blockchain technology,
cryptography, blocks and transactions, blockchain
topologies, distributed and decentralized systems,

สาระที่
ปรับปรุง
เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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225482

225391

225421

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาความเป็นไปได้ของการทาโครงงาน ความรู้ที่
จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือ
โครงงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน ตารางเวลา
การดาเนินงาน การกาหนดขอบเขต การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ การจัดทาต้นแบบ การจัดทาเอกสาร
แผนการดาเนินโครงงาน และการนาเสนอหัวข้อ
โครงงาน
Project preparation, data collection,
feasibility study, essential knowledge for project
execution, study of previous research or other
related projects, operation scheduling, project
boundary, system analysis and design, prototyping,
documentation and project topic presentation.
การเขียนโปรแกรมแบบขนาน
3(2-2-5)
Parallel Programming
แนวคิดโครงสร้างแบบขนาน สถาปัตยกรรมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบขนาน แบบจาลองและขั้นตอนวิธี
แบบขนาน โครงสร้างข้อมูลสาหรับโปรแกรมแบบ
ขนาน การเขียนโปรแกรมแบบขนานด้วยหน่วย
ประมวลผลกราฟิก ซอฟต์แวร์และเครื่องมือสาหรับ
ประมวลผล หัวข้อการประมวลผลแบบขนานใน
ปัจจุบัน
Concepts of parallel structure, parallel computer
architecture, models and parallel algorithms, data
structure for parallel programs, parallel
programming with graphics processor, software and

สาระที่
ปรับปรุง

consensus protocols, tokenization, use cases and
application
การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์3(2-2-5) เปิด
Decentralized Application Development
รายวิชา
หลักการและเทคนิคแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ ใหม่
ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นกระจายอานาจ
ภาษาสัญญาอัจฉริยะ เครืองเสมือนอีเธอเรียม เฟรม
เวิร์คการพัฒนา ส่วนติดต่อด้วยจาวาสคริปต์
Principles and techniques of decentralized
applications(Dapps), design and develop of Dapps,
smart contract languages, ethereum virtual
machine, development frameworks, Javascript
interfaces, remote procedure call (RPC)
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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225424

225461

225331

tools for parallel processing, current parallel
processing topics.
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
Computer Graphics
ระบบกราฟิกเบือ้ งต้น อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต ลาดับ
การทางานทางด้านกราฟิก กระบวนการแรสเตอร์ การ
แปลงใน 2 มิติ การเคลื่อนที่ การหมุน การสะท้อน
การตัดเล็ม แนวคิดการกาหนดกรอบหน้าต่าง ขั้นตอน
การตัด การโปรแกรมกราฟิก2 มิติ และ 3 มิติ หัวข้อ
ที่น่าสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
Overview of graphic systems, input-output devices,
graphic processing pipeline, rasterization, twodimensional transformation, translation, scaling,
rotation, reflection, shearing, windowing concepts,
clipping algorithm, geometric affine transformation,
2-dimensional and 3-dimensional graphics
programming, interesting topics in computer
graphics.
ระบบจัดการความรู้
3(2-2-5)
Knowledge Management System
ความรู้พ้นื ฐานของการจัดการองค์ความรู้
การแทนความรูแ้ ละกระบวนการใช้เหตุผล ระบบ
ฐานความรู้แบบกฎเกณฑ์ ระบบฐานความรู้แบบเฟรม
ระบบฐานความรู้แบบตรรกศาสตร์ ข้อดีและข้อจากัด
การรวบรวมความรู้ การทวนสอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของฐานความรู้ เทคนิคในการสร้าง
คาอธิบาย ระบบรักษาข้อมูลความจริง ระบบการ
วางแผนงานอัตโนมัติ หัวข้อโครงงานด้านการจัดการ
องค์ความรู้
Fundamentals of knowledge management,
Knowledge representation and its reasoning tasks,
rule-based systems, frame-based system and logicbased system, advantages and limitations,
knowledge acquisition, knowledge validation and
verification, explanation production techniques, truthmaintenance system, automatic planning system,
project issues in knowledge management system.
การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
Software Development on Internet of Things
หลักการพืน้ ฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ไอโอ
ที) ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อ การรับเข้าและส่งออก
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ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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โปรโตคอลและแบบจาลองการสื่อสาร การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ไอโอที การประยุกต์ใช้ไอโอที
Principles of Internet of Things (IoT), embedded
systems and its interface, input and output, protocol
and communication model, IoT software
development, application of IoT.
การประมวลแบบคลาวด์
3(2-2-5)
Cloud Computing
การประมวลแบบคลาวด์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ การจัดการบริการ การ
จัดการข้อมูล การจัดการทรัพยากร ระบบความ
ปลอดภัย โอเพนซอร์ส
คลาวด์และตัวจาลอง
Introduction to cloud computing, cloud
computing architecture, service management, data
management, resource management, cloud security,
open source clouds and simulator.

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

225292

225392

การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2
1(0-2-1)
Preparation for Computer Science Project II
ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงงาน ศึกษา
งานวิจัยหรือโครงงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับหัวข้อ
โครงงาน และแนวคิดการทาวิจัย การใช้
ภาษาอังกฤษในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเน้น
ทักษะการอ่านและการพูด
Essential knowledge for project execution, study of
previous research or other related projects, and
research methodology concept. English in
computer science focusing on reading, and
speaking skills
การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 3
1(0-2-1)
Preparation for Computer Science Project III
การเตรียมหัวข้อโครงงาน ตารางเวลาการดาเนินงาน
กาหนดขอบเขต วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดทา
ต้นแบบ จัดทาเอกสารแผนการดาเนินโครงงาน และ
การน าเสนอหั ว ข้ อ โครงงาน การใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเน้นทักษะการเขียน
และการพูด
Project preparation, operation scheduling, project
boundary, system analysis and design, prototyping,
documentation and project topic presentation.

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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การเรียนรู้เชิงลึก
3(2-2-5)
225471
Deep Learning
พีชคณิตเชิงเส้นพืน้ ฐาน แคลคูลสั พืน้ ฐาน
ฟังก์ชันซิกมอยด์ การเคลื่อนลงตามความชัน โครงข่าย
ประสาทเทียม โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนา
การ โครงข่ายความเชื่อแบบลึก และโครงข่ายประสาท
เทียมแบบวนซ้า ระเบียบวิธีทางด้านการเรียนรู้เชิงลึก
Basic linear algebra, basic calculus, sigmoid function,
gradient descent, neural network, convolutional
neural networks, deep belief networks, recurrent
neural network, and methodologies of deep learning.

225472

225473

English in computer science focusing on writing, and
speaking skills
การเรียนรู้เชิงลึกประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Deep Learning
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และการคานวณสาหรับการ
เรียนรู้เ ชิง ลึก โครงข่า ยประสาทเทียม โครงข่า ย
ประสาทเที ย มแบบลึ ก โครงข่ า ยประสาทเที ย ม
แบบสั ง วั ต นาการ โครงข่ า ยความเชื่ อ แบบลึ ก
โครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบวนซ้ า และการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารเรี ย นรู้ เ ชิ ง ลึ ก ส าหรั บ การจ าแนก
ประเภทรูป ภาพ การตรวจจับ วัต ถุ คอมพิวเตอร์วิ
ทัศน์ และการเข้าใจภาษาธรรมชาติ
Mathematical and computational for deep learning,
artificial neuron network, deep artificial neural
networks, convolutional neural networks, deep
belief networks, recurrent neural network, and
applications of deep learning. deep learning for
image classification, object detection, computer
vision and natural language understanding.
การออกแบบและพัฒนาเกมส์
3(2-2-5)
Game Development and Design
พื้ น ฐานของคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก อุ ป กรณ์ อิ น พุ ต
เอาต์พุต การแปลงใน 2 มิ ติ รูป แบบการออกแบบ
เกม สไปรต์ ภาพเคลื่อนไหว กล้องและไทลิง ส่วนต่อ
ป ระส านกั บ ผู้ ใ ช้ ก ารตรวจส อบ ก ารชนแ ละ
ปัญญาประดิษฐ์ การศึกษาเกมปัจจุบัน
Basics of computer graphics, input-output devices,
two-dimensional transformation, design pattern,
sprites, animation, camera and tiling, user
interface, collision detection and basic AI, Further
Study in Games.
หัวข้อปัจจุบันทางปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Current Topics in Artificial Intelligence
หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ทางปัญญาประดิษฐ์ ทฤษฎีพืน้ ฐานที่
เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์แนวโน้ม ศึกษาและพัฒนาการประยุกต์ใช้
ทฤษฏีทางด้านปัญญาประดิษฐ์
Interesting topics of artificial
intelligence, related fundamental theories, related
technology or standard, trend analysis, trend
analysis, study and develop application based on
Artificial Intelligence concept.

สาระที่
ปรับปรุง

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.เปลี่ยน
ชื่อรายวิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง
หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์
เปิด
3(2-2-5) รายวิชา
Current Topics in Software Development
ใหม่
Technology
หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
ทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน ทฤษฎีพ้นื ฐานที่
เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
และทดลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์
Interesting topics related to modern software
development, related fundamental theories,
related technology or standard, study and develop
application using software development
technology.
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพวิทยาการ คงเดิม
คอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Preparation for Computer Science Professional
Experience
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม
การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการ
นาเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Process of professional experience, working
places, virtue and morality, communication and
communication techniques, human relations in
workplace, working personality development,
report writing and presentation techniques,
specialist skills training in computer science
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

225483

225491

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Preparation for Computer Science Professional
Experience
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สือ่ สารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์
ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ
โครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
Process of professional experience, working places,
virtue and morality, communication and
communication techniques, human relations in
workplace, working personality development, report
writing and presentation techniques, specialist skills
training in computer science

225391

225492

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) 225393
Computer Science Project
การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตาม
สมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ตามความต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การ
ทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง
การวิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล จัดทาเอกสารระบบ
นาเสนอผลการดาเนินโครงงาน
Experiment or develop project follows to
the hypothesis, reconsider to system analysis and
design as requirement change, project development,

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
คงเดิม
Computer Science Project
การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน
ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามความ
ต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบ
ระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จดุ บกพร่อง การ
วิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล จัดทาเอกสารระบบ
นาเสนอผลการดาเนินโครงงานตามกระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัย การใช้ภาษาอังกฤษในทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน
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unit test, system test, validation and verification,
debug, result analysis and conclusion,
documentation and project presentation

225495

225494

225493

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
ในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving
working skills in computer science as an apprentice
in private or government sectors
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
ในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in computer science in
private or government sectors
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ใน
หัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Searching, collecting data, researching, analyzing,
report writing, presenting and discussing in
computer science topic

225492

225493

225494

225491

Experiment or develop project follows to the
hypothesis, reconsider to system analysis and
design as requirement change, project
development, unit test, system test, validation and
verification, debug, result analysis, conclusion,
documentation, and project presentation according
to the research methodological process. English in
computer science focusing on listening, speaking,
reading ,and writing skills
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิ บั ติง าน เรียนรู้ เพิ่ม พูน ประสบการณ์
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ท ย า ก า ร
คอมพิ ว เตอร์ ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in computer science as an
apprentice in private or government sectors
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in computer science in
private or government sectors
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการ
อภิปราย ในหัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Searching, collecting data, researching, analyzing,
report writing, presenting and discussing in
computer science topic
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 1 6 หน่วยกิต
Work Integrated Learning 1
ประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้ประกอบการ
ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมการทางาน
จริง ผ่านการเรียนรู้แบบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จาก
สถานประกอบการให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนาไปใช้
งานได้จริง เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หา การ
ทางานเป็นทีม การสื่อสาร การนาเสนองาน และการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา

คงเดิม

ปรับรหัส
รายวิชา

เปิดวิชา
ใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

225495

227361

Providing a learning experience for students, full
involvement and an understanding of the software
development at a “real life” private sector
enterprise, project based learning methodology
based on non-trivial problems to obtain working
solutions with aiming to foster the development of
self-learning, problem solving, team work,
communication, presentation ,and sharing
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 1 6 หน่วยกิต
Work Integrated Learning 2
ประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้ประกอบการ
ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมการทางาน
จริง ผ่านการเรียนรู้แบบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จาก
สถานประกอบการให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนาไปใช้
งานได้จริง เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หา การ
ทางานเป็นทีม การสื่อสาร การนาเสนองาน และการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
Providing a learning experience for students, full
involvement and an understanding of the software
development at a “real life” private sector
enterprise, project based learning methodology
based on non-trivial problems to obtain working
solutions with aiming to foster the development of
self-learning, problem solving, team work,
communication, presentation ,and sharing
การทดสอบซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
Software Testing
พืน้ ฐานการทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ การ
วิเคราะห์และออกแบบการทดสอบ การตรวจตรา
การออกแบบและชุดคาสัง่ การทดสอบแบบกล่องดา
การทดสอบแบบกล่องขาว เทคนิคการทดสอบ
อัตโนมัติ การทดสอบเชิงสถิติ การทดสอบ
ข้อบกพร่อง การวิเคราะห์และออกรายงานปัญหา
Fundamental of verification and validation, analyze
and design test case scenario, black box testing,
white box testing, automated testing technique,
statistical testing, defect testing, problem analysis
and reporting

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดวิชา
ใหม่

เปิดวิชา
ใหม่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา

001101
001102
003201
225100
225101
241111

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 1

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

001101
001103
002101
003101
225100
225101
241111

001103
002202
003202
225111
225131
241334

รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
สังคมพหุวัฒนธรรม
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

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

001102
001104
002102
003102
225111
225131
241224

001204
002201
004201
225211
225241
247222

รวม 18 หน่วยกิต
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธขี ั้นพื้นฐาน
ความน่าจะเป็นและสถิติ

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

001205
003203
225211
225231
225241
225242
225291
247105

004101
225313
225251
225261
227252
225221

รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
แนวคิดของภาษาโปรแกรม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
การโปรแกรมเชิงตัวเลข

รวม 18 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)

003204
225201
225212
225251
225261
225271
225292

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การคิดเชิงตรรกะ
คณิตศาสตร์ 1
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ความฉลาดทางดิจิทัล
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
แนวคิดการเขียนโปรแกรม
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
รวม 18 หน่วยกิต
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
เรียนรูร้ ่วมกันสรรค์สร้างสังคม
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
ระบบจัดการฐานข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
การเตรียมความพร้อมสาหรับโครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1
ความน่าจะเป็นและสถิติ
รวม 218 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
การโปรแกรมเชิงตัวเลข
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ
พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์
หลักการปัญญาประดิษฐ์
การเตรียมพร้อมสาหรับโครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2
รวม 17 หน่วยกิต

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

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

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

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
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225301

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ทฤษฎีการคานวณ

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

146200
225331
225351

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

225393
225xxx
XXXXXX

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

003306
225xxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering Concepts
การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์
การเรียนรูข้ องเครื่อง
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การเตรียมความพร้อมสาหรับโครงงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
เลือกเสรี
รวม 19(1) หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
วิทยาการรหัสลับและการรักษาความปลอดภัย
ทางสารสนเทศ
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวม 19 หน่วยกิต
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
บูรณาการความรู้สนู่ วัตกรรมทางวิชาชีพ
วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

003305

225371

ปัญญาประดิษฐ์พ้นื ฐาน

3(2-2-5)

225311

225361
225242

การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

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

225312
225341

225XXX
XXXXXX

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)
3(X-X-X)

225371
225391

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

225xxx

วิชาเอกเลือก

225392
XXXXXX

225331
225381
225382
225391
225XXX
XXXXXX

146132
225491
225492
225XXX
225XXX

รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
แนวคิดระบบปฏิบัติการ
วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม 18 หน่วยกิต
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
การเตรี ย มพร้ อ มฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

รวม 12 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
225493 การศึกษาอิสระ *
225494 การฝึกงาน *
225495 สหกิจศึกษา *

รวม 9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
6 หน่วยกิต 225492* สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต 225493* การฝึกงาน *
6 หน่วยกิต 225494* การศึกษาอิสระ *
225295+ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 2
รวม 6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
หมายเหตุ * เฉพาะนิสิตที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทางาน เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
+ เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทางาน

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

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

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(X-X-X)

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

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

126

127

128
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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ระเบียบวาระการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากระบบ Microsoft Teams
**********************************************************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ
2. ดร.ชลสิทธิ์ จักรศรีพร
3 . นายกัสสปะ ศักดิ์ศรี
4 . ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น
5 . ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์
6. นายเกียรติกุล สุขสมสถาน
7 . นายธนวัฒน์ แซ่เอียบ
8 . นายวรกฤต แสนโภชน์
9.นายศักดิ์พันธุ์ แดงมณี
10. นางสาวเมธาวรรณ ใจไว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านเอกสารการวิพากษ์)
ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ดร.ชลสิทธิ์ จักรศรีพร
นายกัสสปะ ศักดิ์ศรี
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ทราบถึงขัน้ ตอนในการวิพากษ์หลักสูตร และวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง
หลักสูตร โดยนาข้อวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนามาปรับปรุงร่างหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง พิจารณาการพัฒนาและวิพากษ์ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ประเด็นเสนอ
แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไป
1. พิ จ ารณาความสอดคล้ องของอาชี พที่ ระบุ ไ ว้ สอดคล้อ งกั บ PLOs ของหลั ก สูตร
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษาที่ระบุไว้นนั้ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่
2. ในมุมมองของผู้ป ระกอบการ นิสิตที่สาเร็จการศึก ษาเข้ า สู่ตลาดแรงงาน ควรมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ Business ต่างๆ ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น E-Commerce,
Digital Marketing, Electronic Businesss หรือ Design Thinking เป็นต้น
3. เสนอแนะทา mapping กับแต่ละอาชีพหลังสาเร็จการศึกษากับรายวิชาในหลักสูตร
มีรายวิชาไหนที่สอดคล้องอาชีพที่หลักสูตรตั้งเป้าหมายไว้ ขาดรายวิชาไหนบ้าง ซึ่งสะท้อนให้นสิ ิตได้เห็น
ถึงความสอดคล้องกับรายวิชาที่ตอ้ งเรียนกับอาชีพในอนาคต
4. ตรวจอบคาถูก คาผิดที่ปรากฏในเอกสาร
4.2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
-เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ
4.3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. อยากให้ทางหลักสูตรเน้นพื้นฐานเป็นสาคัญ เช่น ทฤษฏี ในการเขียนโปรแกรมเชิงลึก
พื้นฐานคณิตศาสตร์ เนื่องจากเทคโนโลยีในศาสตร์ทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว หากพื้นฐานไม่แน่นจะทาให้นิสิตเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงได้ยาก ในขณะที่หากผู้เรียนพื้นฐาน
แน่นสามารถนาไปพัฒนา สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อไปในอนาคตได้
2. ผูท้ รงคุณวุฒิเสนอให้ทางหลักสูตรมุ่งเน้น สหกิจศึกษามากกว่าการฝึกงาน เนื่องจาก
เป้าหมายของสหกิจศึกษามีขอ้ กาหนดชัดเจน ทาให้ผู้ประกอบ
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3. เสนอแนะให้ เ พิ่ ม รายวิ ช า Interesting Topics หลายๆ รายวิ ช า เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต จากหลักสูตรที่จัดทาครั้งนี้ใช้อีก 5 ปี น่าจะมีเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาซอฟต์แวร์เข้ามาใหม่อกี
4. เสนอให้เพิ่มเวลาสหกิจศึกษา จาก 4 เดือน เป็น 6 เดือน หรือ 1 ปี เนื่องจากนิสิตจะ
ได้เรียนรู้จากการสภาพจริงจากสถานประกอบการที่สอดคล้องกับอาชีพของนิสิตหลังสาเร็จการศึกษา
5. เสนอแนะให้รายวิชา 225393 โครงงานวิทยาการ ควรเป็นงานที่มี User ที่มีผู้ใช้จริง
เป็นโครงงานที่มีการใช้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์พัฒนาเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่แก้ปัญหากับ
งานทางด้านต่างๆ ที่สามารถทางานได้จริงและมีประโยชน์ต่อองค์กร หรือ สังคม
6. User Interface Design and Implementation – เนื้อหาคาอธิบายรายวิชามีการพูดถึง
UI เป็นส่วนมาก น่าจะมีการเพิ่มคาที่สะท้อนถึง UX เพิ่มเข้ามาด้วย เช่น ประสบการณ์ของผู้ใช้ หรือ
ความรูส้ ึกเชิงบวก เชิงลบ เป็นต้น
4.4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. เพิ่มรายวิชา หรือ กิจกรรมในหลักสูตรสร้างภาวะความเป็นผูน้ าให้นิสติ ในการ
แสดงออก และการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้ผอู้ ื่นด้วย
4.5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
-เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ
4.6 การพัฒนาคณาจารย์
-เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ
4.7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
-เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ
4.8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
-เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ปิดประชุม 12.00 น.
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

นางสาวสุรางคนา ระวังยศ Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

2

3

นายกนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
นายเกียรติกุล สุขสมสถาน วท.ม.
วท.บ.

4

นายธนวัฒน์ แซ่เอียบ

วท.ม.
วท.บ.

5

นายธรรมรัตน์ ธรรมา

วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

Computer Science and University of Louisville
Engineering
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณิตศาสตร์
วิทยาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

ภาระการสอน/ปีการศึกษา (ชั่วโมง)
2565 2566 2567 2568 2569
540 540 540 540 540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

ลาดับ
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6 นางสาวเมธาวรรณ ใจไว

7

นายวรกฤต แสนโภชน์

8

นายศักดิ์พันธุ์ แดงมณี

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วท.ม. วิทยาการ
วท.บ. คอมพิวเตอร์
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระการสอน/ปีการศึกษา (ชั่วโมง)
540 540 540 540 540

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง 540
มหาวิทยาลัยนเรศวร

540

540

540

540

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง 540
มหาวิทยาลัยนเรศวร

540

540

540

540
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สถาปัตยกรรม
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้(Body of Knowledge)ทางคอมพิวเตอร์
ระบุไว้ใน มคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

(1) โครงสร้างดิสครีต
241326 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

x

(2) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

x

225101 การคิดเชิงตรรกะ

x

x

x

225111 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(3) ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี
225231 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
(4) โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
225261 พืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์
225212 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

x

225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

x

x

x
x

(5) ระบบปฏิบัติการ
225261 พืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์

x

225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

x

x
x

(6) การประมวลผลเครือข่าย
225341 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

x

x

x

x

x

(7) ภาษาการเขียนโปรแกรม
225131 แนวคิดการเขียนโปรแกรม
225211 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

x

x

225212 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

x

x

225312 การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

x

(8) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
225242 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน

x

x

x

x

(9) กราฟิกและการประมวลผลภาพ
225242 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
(10) ระบบชาญฉลาด

x

x

225271 หลักการปัญญาประดิษฐ์

x

225331 วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์

ฮาร์ดแวร์และ
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีและ
วิธีการทาง
ซอฟต์แวร์
โครงสร้าง
พื้นฐานของ
ระบบ

เทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต์

เนื้อหาความรู้

องค์การและ
ระบบสารสนเทศ
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x

x

225371 การเรียนรูข้ องเครื่อง

x

(11) การจัดการสารสนเทศ
225241 ระบบจัดการฐานข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูล
225251 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ

x
x

(12) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

x

x

x

225351 วิทยาการรหัสลับและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ

x

x

x

x

(13) วิศวกรรมซอฟต์แวร์
225251 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบ
225311 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์

x

X
x

x

(14) ศาสตร์เพื่อการคานวณ

225201 การโปรแกรมเชิงตัวเลข

x

247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ

x

241111 คณิตศาสตร์ 1

x

x
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(PLO) รายชั้นปี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLO 1 ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 2 ผูเ้ รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิ ัลอย่างรู้เท่าทัน
PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวติ ตนเองอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
PLO 4 ผูเ้ รียนสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่น และแสดงออกถึง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก
PLO 5 ผู้เรียนสามารถแสดง ออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
PLO 6 ผูเ้ รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้
PLO 7 : ผูเ้ รียนสามารถอธิบายทฤษฎี หลักการโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบ ขั้นตอนวิธีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
ปัญญาประดิษฐ์
PLO 8 : ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องมือที่เหมาะสมใน
ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ข อ ง ร ะ บ บ ขั้ น ต อ น วิ ธี
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์ ตรงตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรมดิจทิ ัล
PLO 9 : ผู้ เ รี ย นสามารถแก้ ปั ญ หาอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล และชุ ม ชน
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.
G. P5 %
G. $"$H9J2 
<F- /G&45+5  3 /%26+ 76 (Body of Knowledge) =!/
3 &% 3= 6-62>-679>2!5+V76 ;=;4 = 9+ &F+2G&+'/  
2@# &F+F + 765+  !3 /%26-&562&+ 9$3F
G..   #$% 
+ 765+5;     05+  IEEE / ACM 
/ 22&+F
()  + 6+2  (Discrete Structures)
-

Functions, Relations and Sets
Basic Logic
Proof Techniques
Basics of Counting

-

Graphs and Trees
Discrete Probability
Recurrence Relation
Generating Function

() <F0 53   (Programming Fundamentals)
-

Fundamental Constructs
Algorithmic Problem Solving
Data Structures
Recursion

-

Event Driven Programming
Object Oriented
Foundations Information Security
Secure Programming

() &%6/5&F  (Algorithms and Complexity)
- Basic Analysis
- Algorithmic Strategies
- Fundamental Algorithms

- Distributed Algorithms
- Basic Computability

()  + 6+/?3P   (Architecture and Organization)
- Digital Logic
- Data Representation
- Assembly Level Organization

- Memory Architecture
- Functional Organization
- Multiprocessing

() /%%3L%&  (Operating Systems)
- Overview of Operating Systems
- Operating System Principles
- Concurrency

- Scheduling and Dispatch
- Memory Management


.
(Y)  3 /V  < 59 (Net-Centric Computing)
- Introduction
- Network Security

- Web Organization
- Networked Applications

(Z) "# 53   (Programming Languages)
- Overview
- Basic Language Translation
- Declarations and Types

- Virtual Machines
- Abstraction Mechanisms
- Object-Oriented Programming

([) 3L&& /-9+#/  (Human-Computer Interaction)
- Foundations

- Building GUI Interfaces

(H)  _/ 3 /V" (Graphics and Visual Computing)
- Fundamental Techniques

- Graphics Systems

(\) /%%;4^2 (Intelligent Systems)
- Fundamental Issues
- Basic Search Strategies

- Knowledge Based Reasoning

()  !&2    (Information Management)
- Information Models
- Database Systems

- Data Modeling

() 3 / 2J +&+/;; (Social and Professional Issues)
- History of Computing
- Social Context
- Analytical Tools

- Professional Ethics
- Risks
- Intellectual Property

()    (Software Engineering)
-

Software Design
Using APIs
Tools and Environments
Software Processes

-

()  <=  G' (Computational Science)



Requirements Specifications
Software Validations
Software Evolution
Software Project Management

.
G..   & % 
+ 765+5;    05+  IEEE / ACM 
/ 22&+F
() <F0 53   (Programming Fundamentals)
-

Programming Paradigms
Algorithms and Problem-solving
Event Driven and Concurrent Programming
Using API

() ' 
-

- Programming Constructs
- Recursion
- Object-oriented Programming

+  (Computer Mathematics)

Functions, Relations and Sets
Proof Techniques
Graphs and Trees
Recursion
Expectation
Stochastic Processes
Hypothesis Tests

-

Basic Logic
Basics of Counting
Discrete Probability
Continuous Probability
Sampling Distribution
Estimation
Correlation and Regression

-

Interfacing Logic Families and Standard Buses
Operational Amplifiers
Circuit Modeling and Simulation
Data Conversion Circuits
Electronic Voltage and Current Sources
Amplifier Design
Integrated Circuit Building Blocks

-

Digital Systems Design
Modeling and Simulation
Formal Verification
Fault Models and Testing
Design for Testability

()  J  (Electronics)
()

Electronic Properties of Materials
Diodes and Diode Circuits
MOS Transistors and Biasing
MOS Logic Families
Bipolar Transistors and Logic Families
Design Parameters and Issues
Storage Elements
 2! & (Digital Logic)

-

Switching Theory
Combinational Logic Circuits
Modular Design of Combinational Circuits
Memory Elements
Sequential Logic Circuits
Y

.
()  + 6+567/5&F  (Data Structures and Algorithms)
-

Basic Algorithmic Analysis
Linked List, Queues, Stacks
Binary Tree, B-Tree, Heap
Algorithmic Strategies

-

Computing Algorithms
Distributed Algorithms
Algorithmic Complexity
Basic Computability Theory

(Y)  + 6+/?3P    (Computer Architecture and Organization)
- Fundamentals of Computer
- Computer Arithmetic
- Memory System Organization and
Architecture
- Interfacing and Communication
- Device Subsystems

- Processor Systems Design
- Organization of the CPU
- Performance
- Distributed System Models
- Performance Enhancements

(Z) /%%3K%&  (Operating Systems)
-

Design Principles
Concurrency
Scheduling and Dispatch
File systems

-

Memory Management
Device Management
Security and Protection
System Performance Evaluation

-

Relational Database Design
Transaction Processing
Distributed Databases
Physical Database Design

-

Software Tools and Environments
Language Translation
Software Project Management
Software Fault Tolerance

([) /%%0567 (Database Systems)
-

Database Systems
Data Modeling
Relational Databases
Database Query Languages

(H)    (Software Engineering)
-

Software Processes
Software Requirements and Specifications
Software Design
Software Testing and Validation
Software Evolution

Z

.
(\)  < 59  (Computer Networks)
-

Communications Network Architecture
Communications Network Protocols
Local and Wide Area Networks
Client-server Computing
Data Security and Integrity

-

Wireless and Mobile Computing
Performance Evaluation
Data Communications
Network Management
Compression and Decompression

G..'   & %()! 
+ 765+5;    0 Software Engineering Curriculum 5+
  IEEE / ACM  / 22&+F
() <F0  (Computing Essentials)
- Computer Science Foundations
- Construction Technologies

- Construction Tools
- Formal Construction Methods

() <F0'  /  (Mathematical and Engineering Fundamentals)
- Mathematical Foundations
- Engineering Foundations for Software

- Engineering Economics for Software

() ;;"3L%&  (Professional Practices)
- Group Dynamics and Psychology
- Communications Skills for Software Engineer

- Professionalism

()    /-/  6+%%!G+  (Software Modeling and Analysis)
- Modeling Foundations
- Types of Models
- Eliciting Requirements
- Requirements Specification & Documentation
()  %%  (Software Design)
- Design Concepts
- Design Strategies
- Architectural Design

- Analysis Fundamentals
- Requirements Fundamentals
- Requirement Validation

- Human Computer Interface Design
- Detailed Design
- Design Support Tools and Evaluation

[

.
(Y)  %/ 2%  (Software Verification and Validation)
- Verification and Validation Terminology &
Foundation
- Reviews
- Testing

- Human Computer User Interface Testing and
Evaluation
- Problem Analysis and Reporting

(Z) 1
&  5+  (Software Evolution)
- Evolution Processes

- Evolution Activities

([)  /%   (Software Process)
- Process Concepts

- Process Implementation

(H) '"  (Software Quality)
- Software Quality Concepts and Culture
- Software Quality Standards
- Software Quality Processes

- Process Assurance
- Product Assurance

(\)  !&2   (Software Management)
- Management Concepts
- Project Planning
- Project Personnel and Organization

- Project Control
- Software Configuration Management

G..*  #++"$#&
+ 765+5;     05+  IEEE / ACM 
/ 22&+F
() <F0    (Information Technology Fundamentals)
- Pervasive Themes in IT
- History of IT

- IT and its Related & Informing Disciplines
- Application Domains

() 3L&& /-9+#/  (Human-Computer Interaction)
-

Human Factors
HCI Aspects of Application Domains
Human-Centered Evaluation
Developing Effective Interfaces

- Accessibility
- Emerging Technologies
- Human-Centered Software Development

H

.
() &=+/ 3 /&   (Information Assurance and Security)
-

Fundamental Aspects
Securities Mechanisms
Operational Issues
Policy
Attacks
Security Domains

-

Forensics
Information States
Security Services
Threat Analysis Model
Vulnerabilities

()  !&2    (Information Management)
- IM Concepts and Fundamentals
- Database Query Language
- Data Organization Architecture

- Data Modeling
- Managing Database Environment
- Special-Purpose Database

()  %7 '  53  /  (Integrative Programming &Technologies)
-

Intersystem Communications
Data Mapping and Exchange
Integrative Coding
Scripting Techniques

- Software Security Practices
- Miscellaneous Issues
- Overview of Programming Languages

(Y) '  /?  G- %&    (Mathematics and Statistics for IT)
- Random Variables and Functions
-

- Discrete and Continuous Probability and
Distribution
- Hypothesis Testing
- Sampling and Descriptive Statistics
- Simple Linear Regression
- Correlation Analysis

Basic Logic
Discrete Probability
Functions, Relations and Sets
Graphs and Trees
Application of Mathematics to IT

(Z)  < 59 (Networking)
- Foundations of Networking
- Routing and Switching
- Physical Layer

- Security
- Network Management
- Applications Areas

\

.
([) <F0 53   (Programming Fundamentals)
- Fundamentals of Data Structures
- Programming Constructs
- Object-Oriented Programming

- Algorithms and Problem-Solving
- Event-Driven Programming

(H)     (Platform Technologies)
- Operating Systems
- Architecture and Organization

- Computing Infrastructures

(\)  %G + &#/ % - /%% (Systems Administration and Maintenance)
- Operating Systems
- Applications

- Administrative Activities
- Administrative Domains

() ?3P  / %7 ' /%% (Systems Integration and Architecture)
-

Requirements
Acquisition/Sourcing
Integration and Deployment
Project Management

- Testing and Quality Assurance
- Organizational Context
- Architecture

() 3 / 2J +&+/;; (Social and Professional Issues)
-

Professional Communications
Teamwork Concepts and Issues
Service Management
Social Context of Computing
Intellectual Property

-

Legal Issues in Computing
Organizational Context
Professional &Ethics Issues & Responsibilities
History of Computing
Privacy and Civil Liberties

() /%% J%/  (Web Systems and Technologies)
- Technologies
- Information Architecture
- Digital Media

- Web Development
- Vulnerabilities
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G..,   -%0
+ 765+5;   !  05+  IEEE / ACM 
/ 22&+F
() <F0  /    (Computer and Information Technology Fundamentals)
-
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()  53   (Computer Programming)
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()  + 6+567/&  @ (Data Structures and Algorithms)
-  + 6+567
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-  6-567
-  3 /  + 6+567 <=63P4-> !

()  53   /%% J% (Web Programming)
-

"# 05+ J%
 %%9 2 9V7>6 ;6
  6+ J%%% /$2
"/265+ J% ;&
 3  WP+759

-
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-

"# 
 %%0567
&=+5+0567
 27 /%%0567

() /%%0567 (Database Systems)
-

-&G&45+ /%%0567
?3P  5+ /%%0567
'%& 5+0567
/%%!&2 0567



.
(Y) /%%   <=  !&2 (Management Information Systems)
- <F05+ /%%  / + 6 +
<F0
- + / !&2
- % % 5+ /%%  >+

-   G /%%   <= >;63 %& 3=
+ / &1 /%%  
-  % - &  /%%  
- /%%&% &2>! &+567/ -<+
567
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(Z)    /-/%% /%% (Systems Analysis and Design)
-
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+ < &1 /%%
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   /- 6 +
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-
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 %% /%%
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 + 5+ %%
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([)  <59  (Computer Networks)
-

2/+3 /%5+ /%%  < 59
 0%%!G+ $
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- /%%  <59 /2&%/3 / " 9+ D
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(H) &=+5+ /%%   (Information Systems Security)
- 3 / " 5+"&/ 3+&
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(\)  ++  <=  ! (Business Computer Project)
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() &#/ >;6    (Computer Software Usage Skill)
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