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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0705
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
: Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

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

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering Program (Computer Engineering)
B.Eng. (Computer Engineering)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 129(1) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 84(9/2564) วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 เดือน ตุลาคม 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

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
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8.1 วิศวกรคอมพิวเตอร์
8.2 นักเขียนโปรแกรม
8.3 นักออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
8.4 ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
8.5 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
8.6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8.7 นักพัฒนาเว็บไซต์
8.8 ผูจ้ ัดการโครงการคอมพิวเตอร์
8.9 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
8.10 วิศวกรฝ่ายขาย
8.11 วิศวกรไอโอที

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตร
ตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษา
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ประจาตัว
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
จากสถาบัน
ประชาชน
วศ.ม.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
1 นายคมกริช มาเที่ยง
36506004xxxxx อาจารย์
วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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นายต่อศักดิ์ สุนทรพันธุ์

36098000XXXXX อาจารย์

3

นายนราศักดิ์ บุญเทพ

35606000XXXXX อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.

33011003xxxxx

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ.
D.Eng

วิศวกรรมโทรคมนาคม
Intelligent Information
System Engineering
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4

5

นายภูวิศสรณ์ ภูมสิ รณคมณ์

นางสาวโรจนี ขุมมงคล

36104003xxxxx

อาจารย์

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.

ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปี
2552
2548
2552
2545
2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Fukuoka Institute of Technology, Japan

2552
2549
2557

2540
2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551
2548

2548
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมดิจทิ ัลถือเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (new s-curve) ที่มคี วามสาคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนากาลังคนให้มีทักษะตรงตามความความต้องการ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ตามทิศทางนโยบายการพัฒนากาลังคน
ของประเทศ พ.ศ. 2563 – 2567 (สานัก งานสภานโยบายการอุด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ , 2563) และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (ส านัก งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2563)
เพื่อให้ป ระเทศไทยมีขีด ความสามารถในการแข่ งขันที่ สูงขึ้ น โดยเน้นประเด็นยุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้ า น
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ที่สนับสนุนให้เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตามความต้อ งการ
ของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอย่างยั่งยืน
การพัฒนากาลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัลนั้น จาเป็นต้องมีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้
ทั ก ษะ และความเชี่ ย วชาญให้ ส อดคล้อ งกั บ การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมอนาคตอย่า งมี ป ระสิ ท ธิภาพ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การผลิ ต บั ณ ฑิ ต จากหลั ก สู ต รการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งตามความต้ อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรม ที่ตอ้ งอาศัยความร่วมมือ ระหว่างภาคอุตสาหกรรมในการช่วยกาหนดความต้องการ
และภาคการศึกษาในการทาหน้าที่ผลิตบุคลากร ให้มีคุณสมบัติและจานวนตรงตามความต้องการของ
ภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงจาเป็นจะต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการบูรณาการการเรียนรู้กับ
การทางาน (Work-integrated Learning, WiL) ที่จะนาไปสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในบริบทที่จะทา
ให้เกิดการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงมีเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนสอนให้สามารถยกระดับและ
พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นดิ จิ ทั ล ในหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมดิจิทัล โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุ ตสาหกรรมดิจิทัล
ที่เน้นทักษะปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการค้นคว้าหาองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง
เป็นบัณฑิตพร้อมใช้ที่สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจบการศึกษา และยังสามารถนาองค์ความรู้ไป
ต่อยอดในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง ชุม ชน และประเทศชาติ และมีทักษะของ
การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมต่อไป
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยี มีการเปลี่ย นแปลงและส่ง ผลกระทบกับ สังคมและวัฒนธรรม
ค่อนข้างมาก Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ธุรกิจหรือองค์กรมีความพร้อมในโลกดิจิตอลมากขึ้น
ทั้งนี้ นอกจากการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้ว การวางยุทธศาสตร์ แนวคิดการมีสว่ นร่วมของบุคลากรใน
องค์กร รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้นาที่พร้อมจะรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง การมีและใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์
และการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ การนาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ครบถ้วนทาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นหากไม่เตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวให้ทัน ก็อาจจะตามไม่ทันเพราะอีกไม่ช้า
Digital transformation จะกลายมาเป็นสิ่งสาคัญ อย่างที่เราเห็นในหลาย ๆ ธุรกิจเริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามา
เกี่ยวข้องกันมากขึ้น ในการขับเคลื่อนธุรกิจและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทางานทางธุรกิจให้เปลี่ยนไป
จากที่เคยเป็น และปัจจุบันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคการสื่อสารไร้พรมแดน เป็นสังคมที่ใช้อุปกรณ์
ไอทีรูปแบบต่างๆ ติดต่อสื่อสารกัน โดยสามารถติดต่อกันได้ไม่วา่ จะอยู่ที่ใด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จาเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอ และมีความสามารถพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และผลิต
วิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคม
และวัฒนธรรม เป็นผู้ที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทย
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่กล่าวมาในข้อ 11.1 และ 11.2 การพัฒนาหลักสูตร
เชิ ง รุ ก ที่ มี ศั ก ยภาพจึ ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น โดยหลั ก สู ต รสามารถที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลง มีความสอดคล้องโดยนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทันสมัยมาประยุกต์ต่อยอดเป็นองค์
ความรูส้ ู่ชุมชน เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจเทคโนโลยีดิจทิ ัลระหว่างไทยและต่างประเทศ ดังนัน้ การ
พัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นผู้ที่มีความรู้ความชานาญ
ตลอดจนมีศักยภาพในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถที่จะประกอบวิชาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้มีการบูรณาการการเรี ยนรู้กับการ
ท างานกั บ ภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีแนวโน้มเติบ โตอย่างต่อเนื่อ ง คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างบัณฑิตพันธุ์
ใหม่และกาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตาม
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นโยบายของรัฐบาล ที่คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการถึง 34,505 ตาแหน่งภายในปี 2567 (สานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ , 2563) โดยการบูรณาการ
ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการแก้ปัญหาตามทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้เป็นอย่างดี
ส่งผลให้บัณฑิตที่จบการศึก ษามีโ อกาสได้ง านสูง ขึ้น เนื่องจากมีทัก ษะตรงตามความต้ องการของ
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) นอกจากนี้ยังส่งเสริมบุคลากรการศึกษาให้ได้ร่วม
ทางานกับภาคเอกชน และส่งเสริมให้บุคลากรจากภาคเอกชน ได้มีโอกาสเพิ่มทักษะและองค์ค วามรู้
จากประเด็นปัญหาจริงตามความต้องการของตลาด จนเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ก ารพั ฒนา
นวัตกรรมที่ช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมได้อนาคต และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
ในการพัฒนาหลักสูตรได้คานึงถึงความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่
เน้นการเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา มีความเป็นเลิศในการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี สู่ ชุ ม ชน พั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ทาง วิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ของชุมชน โดยต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์หลักของทางมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
 การจัดการเรียน การสอนที่เน้น ให้นสิ ิตใช้ชีวติ และเรียนรู้ (Lives and Learns) อย่างมีความสุข
จบไปมีงานทา และเป็นคนดีของสังคม
 การทาการวิจัยที่เน้นการสร้าง ปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน
(สนับสนุนแนวคิด OPOU One Province One University)
 การบริการวิชาการโดยเน้นการ ใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
(Community Empowerment)
 การทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)
สู่สากล
 การบริหารจัดการ ให้เกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
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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
3 หน่วยกิต
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
1(0-2-1)
Technology Usage in Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
15 หน่วยกิต
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
003203 เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
ยุคดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
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003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

3(0-6-3)
รวม

30

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241161 การคานวณพื้นฐาน
Computational Fundamentals
244107 ฟิสิกส์เชิงไฟฟ้า
Electrical Physics
247181 สถิตเิ บือ้ งต้นสาหรับวิทยาการข้อมูล
Basic Statistics for Data Science
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์
100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม
Principles of Problem Solving and Programming
226103 เริ่มต้นกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Introduction to ICT
226104 หลักการการประมวลผลและการแสดงภาพข้อมูล
Principle of Data Analytic and Visualization

หน่วยกิต

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

1(1-0-2)

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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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 กรรมการและเลขานุก าร
ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกั นคุ ณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ทาหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติด ตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จั ด ให้ มี ก ลไกการบริ ห ารจั ด การรายวิ ช าเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าและอาจารย์ ผู้
ประสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คือทาหน้าที่ประสานงาน/ ช่วยประสานงานกับ
อาจารย์ ผู้ ส อนในสาขาวิ ช าและอาจารย์ ผู้ แ ทนจากสาขาวิ ช า/คณะวิ ช าอื่ น หรื อ สถาบั น ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา รวมทั้งจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามเพื่อเป็น
มาตรฐานในการติ ดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการ
เรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ร่วมกับ ACM (Association for Computing Machinery) และ
IEEE Computer Society (IEEE-CS)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการองค์ความรู้ด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พร้อมนา
องค์ความรูพ้ ัฒนาชุมชน บนรากฐานของคุณธรรมและจริยธรรมที่ดงี าม
1.2 ความสาคัญ
อุตสาหกรรมดิจทิ ัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะถือเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New
S-curve) ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนากาลังคนให้มีทักษะตรงตามความความต้องการ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่ งยืน และเพื่อ
ตอบสนองนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ในประเด็ น
อุตสาหกรรมและบริก ารดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
รวมถึงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals –SDGs) เป้าหมายที่ 4 และ 9
ที่ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยุ่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และมีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน รวมทั้งความต้องการแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรมอนาคต ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อการพัฒนารากฐาน
ของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน
ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาจึงเล็งเห็นความจาเป็นใน
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้มีการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นอุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่ง
เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ศั ก ยภาพพร้ อ มด้ ว ยความรู้ ค วามช านาญทั้ ง ความรู้ ด้ า นฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์
ฐานข้อมูล และระบบเครือข่าย ที่มีความพร้อมทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถใน
การศึ ก ษาค้ น คว้ า หาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ได้ ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ น าความรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ไ ป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสาหรับงานวิชาชีพ ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณลักษณะดังนี้
1. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และระบบเครือข่าย
3. มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในการ
พัฒนาชุมชน
4. มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น สามารถค้นคว้าและแสวงหาองค์ความรู้ภายนอก
เพื่อการประยุกต์ใช้ในการทางานในวิชาชีพอย่างยั่งยืน
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่สาคัญและจาเป็นสาหรับการประกอบ
วิชาชีพ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO1 ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO2 ผูเ้ รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิ ัลอย่างรู้เท่าทัน
PLO3 ผูเ้ รียนสามารถจัดการชีวติ ตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
PLO4 ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก
PLO5 ผูเ้ รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
PLO6 ผูเ้ รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้
PLO7 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายหลักการทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายและพืน้ ฐานทางด้าน
วิศวกรรม เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการเรียนรูท้ างด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
PLO8 ผู้เ รีย นสามารถวิเ คราะห์ ค วามเหมาะสมของระบบที่เ กี่ย วข้ องกั บ ศาสตร์ท างด้า นวิศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ในการวางแผนดาเนินการได้อย่างเป็นระบบ
PLO9 ผู้เ รีย นสามารถประยุ ก ต์ใ ช้เ ครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยีที่เ หมาะสมในการแก้ไ ขปัญ หาทางด้ า น
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO10 ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาออกแบบระบบทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 1. ติดตามความ
1. รายงานผลการประเมินความพึง
กับความต้องการของธุรกิจและ
เปลี่ยนแปลงด้าน
พอใจสถานประกอบที่ ว่ า จ้ า ง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรม
เทคโนโลยีวศิ วกรรม
บัณฑิตเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์จาก
2. รายงานผลการประเมินความพึง
ผู้ประกอบการและ
พอใจของบั ณ ฑิ ต ต่ อ หลั ก สู ต ร
แหล่งข้อมูลอื่น
เฉลี่ยอยู่ในระดับดี
2. ติดตามและประเมิน
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
โดยคณะกรรมการวิช าการของ
คณะทุก 2ปี
3. พัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัยและนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการเรียนการสอน
2. พั ฒ นาบุ คลากรด้า นการเรี ย น 1. สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้า น
การสอนและบริการวิชาการ ให้
การเรี ย นการสอนให้
มี ป ระสบการณ์ จ ากการน า
ท างานบริ ก ารวิ ช าการ
ค ว า ม รู้ ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม
แก่องค์กรภายนอก
คอมพิวเตอร์ไปปฎิบัติงานจริง 2. สนับสนุนให้บุคลากรมี
การอบรมหรือสอบ
ใบรับรอง (Certificate)ใน
ด้านที่เกี่ยวข้อง
3. พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง 1. สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากร
บุคลากรในด้านงานวิจัย
ระดั บ ปริ ญ ญาโทศึ ก ษา
ต่อในระดับปริญญาเอก
2. สนับสนุนให้บุคลากรที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม
เ ก ณ ฑ์ ก พ อ . ยื่ น ข อ
ตาแหน่งทางวิชาการ

1. บุ ค ลากรในสาขามี ป ริ ม าณงาน
ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ20ของจานวนชั่วโมงภาระ
งานภายในระยะเวลา 5 ปี
2. บุ คลากรในสาขาผ่า นการอบรม
หรือมีใบรับรองในด้านที่เกี่ยวข้อง
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30 ภายใน
ระยะเวลา 5ปี
1. 60%ของอาจารย์ทั้ง หมดภายใน
สาขาวิชามีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก ภายในระยะเวลา 5ปี
2. 40%ของผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการของ
สกอ. ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
ภายในระยะเวลา 5 ปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติตอ้ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา 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 หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา โดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย
2.3.3 ขาดเป้าหมายในชีวติ และแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลา
2.4.3 เพิ่มรายวิชาเปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นสิ ิตเกิดแรงบันดาลใจและสร้างการ
ตระหนักรู้ถึงสายงานวิชาชีพของตัวเอง
2.4.4 มีการจัดอบรมและขอรับรองมาตรฐาน ในรายวิชาการเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2565 2566 2567 2568 2569
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
180
270
360
360
90
90
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
หมวดรายรับ
ค่าลงทะเบียน
รวมรายรับ

2565
21,000
226,800

ปีงบประมาณ
2566
2567
2568
21,000
21,000
21,000
453,600 680,400 907,200

2569
21,000
907,200

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบลงทุน
2.1 หมวดครุภัณฑ์ทาง
การศึกษา
3. งบดาเนินการ
3.1 หมวดค่าใช้สอย
3.2 หมวดค่าวัสดุ
4. งบดาเนินการ
4.1 สาธารณูปโภค
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
(สูงสุด)

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
2568
2569
3,449,808 3,536,053 3,624,455 3,715,066 3,807,943

102,600

263,000

205,200

506,000

307,800

749,000

410,400

410,400

992,000

992,000

900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000
4,715,408 6,047,253 7,381,255 8,717,466 8,810,343
52,393
33,596
27,338
24,215
24,473

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 รวมตลอดหลักสูตร 129(1) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิช าที่ สอดคล้ องกั บ ที่ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2565

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
30 หน่วยกิต
- วิชาแกนทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
36 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง
9 หน่วยกิต
ซอฟต์แวร์
2.2.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของ
12 หน่วยกิต
ระบบ
2.2.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และ
12 หน่วยกิต
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 ประสบการณ์ภาคสนาม
2.4.1 ฝึกงาน
0-3 หน่วยกิต
2.4.2 สหกิจศึกษา
6-9 หน่วยกิต

97 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

93 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต

43 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

44 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

120 หน่วยกิต

133(1) หน่วยกิต

129(1) หน่วยกิต

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

เกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
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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
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
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 in Digital life
002102
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong Learning
003203
เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
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003305

003306

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน
วิชาแกนทางวิศวกรรม
226111
การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอนคาสั่ง
Procedural Programming
226131
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์
Computer Electrical Circuit Analysis
226192
เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Exploration
226193
คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
Discrete Mathematics for Computer Engineers
226221
การออกแบบระบบดิจทิ ัล
Digital System Design
226232
หลักการอิเล็กทรอนิกส์
Principles of Electronics
226251
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
Computer and Data Communication
226361
แนวคิดของปัญญาประดิษฐ์
Concepts of Artificial Intelligence
241161
การคานวณพื้นฐาน
Computational Fundamentals
244107
ฟิสิกส์เชิงไฟฟ้า
Electrical Physics
247181
สถิตเิ บือ้ งต้นสาหรับวิทยาการข้อมูล
Basic Statistics for Data Science

3(2-2-5)

3(0-6-3)

93 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
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2.2) วิชาเฉพาะด้าน
100007
226295
226381
226482

2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
ระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management System
โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Engineering Project I
โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Engineering Project II

2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
226112
การจาลองและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-oriented Modeling and Programming
226294
หลักการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Principles of Data Structures and Algorithms
226399
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

226252
226296
226297
226353
226398

2.2.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Networks
หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Principles of Systems Analysis and Design
เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์
Web Programming Technology
ความมั่นคงไซเบอร์
Cyber Security
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems

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

9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

15 หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
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226241
226242
226343
226344

2.2.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization
ระบบสมองกลฝังตัว
Embedded System
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Internet of Things
วิทยาการหุน่ ยนต์
Robotics Science

12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.3) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ให้เลือกได้ไม่เกิน 2 กลุ่มจากกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ กลุ่มเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และ
กลุ่มเทคโนโลยีระบบเครือข่าย
2.3.1 กลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
226313
การออกแบบประสบการณ์และส่วนเชื่อมต่อผูใ้ ช้งาน
3(2-2-5)
User Experience and Interface Design
226314
การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Software Development
226315
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3(2-2-5)
Natural Language Processing
226316
การทาเหมืองข้อมูลและจักรกลเรียนรู้
3(2-2-5)
Data mining and Machine Learning
226317
วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Quality Engineering
226318
หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Software Technology
226362
การเรียนรูเ้ ชิงลึก
3(2-2-5)
Deep learning
226371
การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วทิ ัศน์
3(2-2-5)
Image Processing and Computer vision
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226345
226346
226347
226348
226349
226363
226364
226372
226373

226354
226355
226356
226357
226358

2.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์
การประมวลผลแบบเอดจ์
Edge computing
เทคโนโลยีสเี ขียวและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ
Green Technology and Smart Sensor
วิธีการออกแบบระบบบนชิป
System on Chip Design
วิศวกรรมหุน่ ยนต์
Robotics Engineering
หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์
Current Topics in Hardware Technology
อากาศยานไร้คนขับและการใช้งาน
Unmanned Aerial Vehicle and Applications
การออกแบบและการสร้างอากาศยานไร้คนขับ
Unmanned Aerial Vehicle Design and Construction
การประมวลสัญญาณดิจทิ ัล
Digital Signal Processing
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเซ็นเซอร์
Sensor Data Analysis and Management
2.3.3 กลุ่มเทคโนโลยีระบบเครือข่าย
การบริหารจัดการระบบและเครือข่าย
System and Network Administration
การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและการประยุกต์
Network programming and Applications
การสื่อสารแบบเคลื่อนที่และไร้สาย
Mobile and Wireless Communications
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
Data privacy
การจัดการเครื่องแม่ขา่ ยแบบปรับเปลี่ยนได้
Elastic server management

3(2-3-6)
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(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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226359
226374
226375

หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีเครือข่าย
Current topic computer network
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
บล็อกเชน
Blockchain

2.3.4 กลุ่มเสริมทักษะการทางาน
226486
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 1
Work Integrated Learning 1
2.4 ประสบการณ์ภาคสนาม
226483*
การฝึกงาน
Professional Training
226484*
สหกิจศึกษา
Co – operative Education
226485*
การศึกษาอิสระ
Independent Study
226487+
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 2
Work Integrated Learning 2

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

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * เฉพาะนิสติ ที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทางาน เลือกเรียนเพียง 1
รายวิชา
+ เฉพาะนิสต
ิ ที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทางาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

226091

4) หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 1 หน่วยกิต
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Preparation for Computer Engineering Professional Experience
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001103
002101
003101
226192
241161
226111
244107

ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
Technology Usage in Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management
เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Exploration
การคานวณพื้นฐาน
Computational Fundamentals
การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอนคาสั่ง
Procedural Programming
ฟิสิกส์เชิงไฟฟ้า
Electrical Physics

รวม

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

19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001102
001104
002102
003102
226112
226131
226193

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong Learning
การจาลองและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-oriented Modeling and Programming
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์
Computer Electrical Circuit Analysis
คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
Discrete Mathematics for Computer Engineers
รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001205
003203
100007
226221
226232
226251
226294
247181

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital System Design
หลักการอิเล็กทรอนิกส์
Principles of Electronics
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
Computer and Data Communication
หลักการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Principles of Data Structures and Algorithms
สถิตเิ บือ้ งต้นสาหรับวิทยาการข้อมูล
Basic Statistics for Data Science

รวม

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

21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
003204
226241
226242
226252
226295
226296
226297

การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community Management
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization
ระบบสมองกลฝังตัว
Embedded System
หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Networks
ระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management System
หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Principles of Systems Analysis and Design
การเขียนโปรแกรมเว็บไซต์
Web Programming Technology

รวม

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

19 หน่วยกิต

26
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
003305
226343
226344
226353
226361
226398
226091

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Internet of Things
วิทยาการหุน่ ยนต์
Robotics Science
ความมั่นคงไซเบอร์
Cyber Security
แนวคิดของปัญญาประดิษฐ์
Concepts of Artificial Intelligence
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
Preparation for Computer Engineering Professional
Experience

รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
32-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)

18(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
226381
226399
226xxx
226xxx
xxxxxx
xxxxxx

โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Engineering Project I
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

รวม

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

17 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
003306
226482
226xxx
226xxx
226486

บูรณาการความรู้สนู่ วัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Engineering Project II
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 1
Work Integrated Learning 1

รวม

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

11 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
226483*
226484*
226485*
226487+

การฝึกงาน
Professional Training
สหกิจศึกษา
Co – operative Education
การศึกษาอิสระ
Independent Study
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 2
Work Integrated Learning 2

รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * เฉพาะนิสติ ที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทางาน เลือกเรียนเพียง 1
รายวิชา
+ เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทางาน
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยด้ า นการฟั ง การอ่ า น ในการรั บ สาร และทั ก ษะด้ า นการพู ด การเขี ย น
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 การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว
Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage
in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing
familiar matter
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001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
ค 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 in 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(3-2-5)
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 การ
ดาเนินการตามแผนในการทางานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดารงชีวิตใน
สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ
สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ ื่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
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ
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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100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทยและสากล
Regulations, rules, ethics, online social network etiquette, intellectual property law, law of
information and communication technology in Thailand and international
226091 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Preparation for Computer Engineering Professional Experience (ไม่นับหน่วยกิต)
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม
การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง าน เทคนิ ค การเขี ย นรายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึ ก ทั ก ษะเฉพาะด้ า น
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษในทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเน้นทักษะการฟัง และ
การพูด
Process of professional experience, working places, virtue and morality, communication
and communication techniques, human relations in workplace, working personality development,
report writing and presentation techniques, specialist skills training in computer engineering, English
in computer engineering focusing on listening, and speaking skills
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
แนวคิด ทางคอมพิว เตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮารดแวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ แนวคิด การประมวลผลข้อ มูลแบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ระเบีย บวิธีก ารออกแบบและพั ฒ นา
โปรแกรมการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรม
Computer concepts, computer components, hardware and software interaction, electronic
data processing concepts, program design and development methodology, high- level language
programming, programming applications for solving engineering problems
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226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม
2(1-2-3)
Principles of Problem Solving and Programming
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และหน้าที่ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์
ปัญหา ระเบียบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและออกแบบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ผังงานและรหัส
เทียม พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์
Computer components and functions, hardware and software interaction, problem analysis,
problem solving methodology, programming planning and design using flowchart and pseudo code,
fundamentals of computer programming and applications
226103 เริ่มต้นกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology Concepts
พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติ วิวัฒนาการ และความสาคัญ
บทบาทและหน้ า ที่ ข องเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารต่ อ โลกปั จ จุ บั น ระบบคอมพิ ว เตอร์
ฮาร์ด แวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล เทคโนโลยีก ารสื่อสาร ข้อมูลและระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน กระบวนการแก้ปัญหา
The Importance and Evolution of ICT, roles and impacts, computer systems, hardware and
software, data processing, communication technology, data and computer networks, flowchart, and
problem solving process
226104 หลักการการประมวลผลและการแสดงภาพข้อมูล
3(2-2-5)
Principle of Data Analytic and Visualization
ประเภทข้อมูลและชุดข้อมูล การเตรียมข้อมูล การนาเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง แนวคิดการ
แสดงภาพข้อมูล ชนิดของการแสดงภาพสารสนเทศ การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล การออกแบบการแสดง
ภาพข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือสาหรับการแสดงภาพข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลแบบ แผนที่ ลาดับเวลา
และเครือข่าย การแสดงภาพข้อมูลขนาดใหญ่ แนวโน้มและการทานายข้อมูล
Data type and data set, data preparation, data import from different sources, concepts of
data visualization, information visualization types, data storytelling, design principles of data
visualization, tools for data visualization, time- series and network visualizations, big data
visualizations, data trend and prediction
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226111 การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอนคาสั่ง
3(2-2-5)
Procedural Programming
หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทางานของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ปริทัศน์ของโปรแกรม หลักการวิเคราะห์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ตัวแปรและชนิดของตัว
แปร ตัวกระทาการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล คาสั่งควบคุมแบบลาดับ คาสั่งควบคุมแบบ
ทางเลือก คาสั่งควบคุมแบบทาซ้า แถวลาดับ ฟังก์ชัน ไลบรารีฟังก์ชัน ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง ตัวชี้
ตาแหน่ง การดาเนินการกับไฟล์ การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์แก้ปัญหาจริง
Principle of computer process, computer architecture, hardware and software process,
programming paradigms, principle analysis of computer programming problem, variables and type of
variables, operator and expression, input and output data, sequential control statement, selection control
statement, iteration control statement, array, function, library function, structure variable, pointer, file
operation, programming for realistic problem
226112 การจาลองและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-oriented Modeling and Programming
แนวคิ ด เชิ ง วั ต ถุ การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบด้ ว ยยู เ อ็ ม แอล แบบจ าลองยู ส เคส
แบบจาลองเชิงโครงสร้าง แบบจาลองเชิงพฤติกรรม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาในการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ คุณลักษณะ วิธี การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การรับทอด การพ้องรูป
ส่วนต่อประสาน
Concept of object- oriented, system analysis and design with UML, USE- CASE model,
structural model, behavioral model, object- oriented programming, object- oriented programming
language, class, object, attribute, method, encapsulation and information hiding, inheritance,
polymorphism, interface
226131 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
Computer Electrical Circuit Analysis
นิยาม หน่วยวัด ตัวแบบและการจาลองวงจร ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนา กฎของ
โอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ กาลังไฟฟ้า การวิเคราะห์โหนดและเมช ทฤษฎีการซ้อนทับ ทฤษฎีเทวินินและ
นอร์ตัน การส่งผ่านกาลังสูงสุด วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง วงจรอนุพันธ์อันดับสอง เฟสเซอร์ เรโซแนนซ์
การวิเคราะห์วงจรกระแสตรง การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับ
Definition, measurement unit, circuit modeling and simulation, resistor, capacitor, inductor,
Ohm’ s laws, Kirchhoff’ s laws, electric power, node and mesh analysis, superposition theorem,
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Thevenin’ s and Norton’ s theorem, maximum power transfer, first- order circuits, second- order
circuits, phasors, resonance, DC circuit analysis, AC circuit analysis
226192 เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Computer Engineering Exploration
แนวคิดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เส้นทางอาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทักษะพื้นฐานด้านการ
แก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม ทักษะพื้นฐานวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทลเลอร์ ทักษะ
พื้นฐานด้านระบบเครือข่าย ทักษะพื้นฐานการประมวลผลข้อมูล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทางาน
เป็นทีม
Computer engineering concept, computer engineering career path, basic skill of problem
solving and computer programming, basic skill of circuit electronic and micro-controller, basic skill of
computer network, basic skill of data processing, communication skill, teamwork skill
226193 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Discrete Mathematics for Computer Engineers
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน พีชคณิตบูลีน ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีการพิสูจน์ คณิตศาสตร์เชิง
การนับ การจัดหมู่ กราฟ ต้นไม้ การเรียกซ้า ลาดับและอนุกรม เมทริกซ์ ออโตมาตาจากัดและภาษา
คอนเทกซ์ฟรี เครื่องทัวริ่ง
Sets, relations, functions, boolean algebra, logic, proof techniques, basics of counting,
combination graphs, trees, recursion, sequences and series, matrix, finite automata, context- free
grammar, and the turing machine
226221 การออกแบบระบบดิจิทัล
3(2-3-6)
Digital System Design
ทฤษฎีเบื้องต้น ของระบบดิจิทัล ลอจิกเกต ตารางความจริง พีชคณิตบูลีน วิธีการลดรูป
สมการบูลีน วงจรคานวณ วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนรีจิสเตอร์ การออกแบบวงจรเชิงผสม
วงจรเชิงลาดับ การออกแบบระบบดิจทิ ัล ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ การสร้างและการทดสอบแบบจาลอง
Basic theory of digital system, logic gates, truth table, boolean algebra, boolean equation
reduction methods, arithmetic circuits, flip- flops, counters, shift registers, combinational and
sequential circuit design, digital systems design, hardware description language, modeling and
simulation
226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-6)
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Principal Electronic
ภาพรวม คุณสมบัติทางไฟฟ้าของฉนวน สารกึ่งตัวนาและตัวนา ทฤษฎีแถบพลังงานสารกึ่ง
ตัว นาแบบบริสุ ท ธิ์ และแบบเจือสาร วัสดุอิเ ล็คทรอนิคส์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ส องรอยต่ อ วงจร
ทรานซิสเตอร์มอส การไบแอสทรานซิส เตอร์ โครงสร้างเซลล์เก็บข้อมูล การเชื่อมต่อและสัญญาณ ตัว
ขยายดาเนินการ การบัดกรี ผังวงจรและพีซีบี
Overview, properties of electric insulator, semiconductor and conductor, band theory,
intrinsic and extrinsic semiconductor, electronic materials, diodes, bipolar transistors, MOS transistor
circuits, transistor bias, storage cell architecture, interfacing logic families and signals, operational
amplifiers, soldering, schematic circuit and PCB
226241 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture and Organization
ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ การประเมินสมรรถนะ
การเชื่อมต่อและการสื่อสาร สถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบหน่วยความจา เทคโนโลยีหน่วยเก็บ
ทุ ติ ย ภู มิ การจั ด การติ ด ต่ อ อุ ป กรณ์ รั บ เข้ า ส่ ง ออก โครงสร้ า งและการออกแบบหน่ ว ยประมวลผล
สถาปัตยกรรมชุดคาสั่ง มัลติโพรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
History and evolution of computer, computer organization, performance evaluation,
interfacing and communication, memory system architecture and organization, secondary storage
technologies, input and output devices management, processor organization and design, instruction
set architecture, multiprocessor, high performance computer architectures
226242 ระบบสมองกลฝังตัว
3(2-3-6)
Embedded System
ประวัติและภาพรวม เครื่องมือ มาตรฐาน และ/หรือข้อจากัดทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เทคนิค
ซอฟท์แวร์พื้นฐานสาหรับแอปพริเคชันฝังตัว อินพุตและเอาต์พุตแบบขนาน การสื่อสารอนุกรมแบบเข้า
จังหวะและไม่เข้าจังหวะ การได้มาซึ่งข้อมูล การจัดการ ตัวรับรู้ ตัวกระตุ้น แบบแผนการปฏิบัติสาหรับ
ระบบสมองกลฝังตัวที่ซับซ้อน เทคนิคสาหรับการประมวลผลพลังงานต่า เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่และ
เครือข่ายระบบสมองกลฝังตัว ประเด็นทางอินพุตและเอาต์พุตขั้นสูง
History and overview, relevant tools, standards, and/ or engineering constrains, basic
software techniques for embedded applications, parallel input and output, asynchronous and
synchronous serial communication, data acquisition, control, sensors, actuators, implementation
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strategies for complex embedded system, techniques for low- power operation, mobile and
networked embedded systems, advanced input/output issues
226251 คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
3(2-3-6)
Computer and Data Communication
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานระบบเปิด การส่งข้อมูล การควบคุมการเชื่อมโยง
ข้อมูล เทคโนโลยีของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริเวณกว้าง สถาปัตยกรรมการสื่อสารและ
โพรโทคอล การสื่อสารข้อมูลทางกายภาพ
Data communication networks, open system Interconnection ( OSI) standard, internet
protocol, IP Addressing, Subnetting, data transmission, data link controls, local area network
technologies, communication architecture and protocols, physical data communications, basic local
area network implementations
226252 การบริหารจัดการระบบและเครือข่าย
3(2-3-6)
Principles of Computer Networks
หลักการเครือข่ายเบือ้ งต้น การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย การค้นหาเส้นและอัลกอริทึม การ
ขนส่งข้อมูล การประยุกต์เครือข่าย การออกแบบเครือข่าย ประสิทธิภาพ การประยุกต์เครือข่ายท้องถิ่น
และเครือข่ายแบบกว้าง การอ่านแบบก่อสร้างและอาคารเบือ้ งต้น
Basic network principle, Internetworking, routing concept and algorithm, data
transportation, network applications, network design, performance, local area network and wide area
network implementations, basic reading and interpreting construction drawings
226294 หลักการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
3(2-2-5)
Principles of Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ รายการแบบเชื่อมโยง สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ ปัญหา
และอัลกอริทึม หลักการออกแบบอัลกอริธึมพื้นฐาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของ
ขั้นตอนวิธี การเรียงลาดับและการค้นหาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริธึม
เฉพาะแอปพลิเคชัน ลักษณะของอัลกอริธึมคู่ขนาน
Basic data structures, array, linked- listed, stack, queues, trees, graph, problem and
algorithms, fundamental principle of algorithm design, analysis of algorithm efficiency and complexity,
sorting and searching, data storage, design and analysis of application- specific algorithms,
characteristics of parallel algorithms
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226295 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System
แนวคิด ระบบฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูลอีอาร์และอีอีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพและประสิทธิภาพ การประมวลผลรายการ การกู้คืน
ข้อมูล ภาษาสอบถามฐานข้อมูล ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ การพัฒนาโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล
Database systems concepts, ER and EER data modeling, relational database design,
physical database design and performance, transaction processing, database recovery, database
query languages, big data and analytics, database system application development
226296 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
Principles of Systems Analysis and Design
แนะนาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การกาหนดปัญหาและ
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของระบบ แบบจ าลอง
กระบวนการพัฒนาระบบ การสร้างแบบจาลองข้อมูล การสร้างระบบและการบารุงรักษา
Introduction to system analysis and design, information system development, definition of
problem and project feasibility study, requirement analysis, process modeling, data modeling, system
construction and its maintenance
226297 เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์
3(2-2-5)
Web Programming Technology
สถาปัตยกรรมการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ เอชทีเอ็มแอล การประมวลผลฝัง่ แม่ข่ายและการ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลเบือ้ งต้น สไตล์ชีท จาวาสคริปต์ เรสฟูลเว็บเซอร์วสิ และ การพัฒนาเว็บไซต์แบบ
เบ็ดเสร็จ
Web programming architecture, HTML, server-side Script and basic database connection,
cascading style sheet, JavaScript, RESTful web service, full stack web development
226313 การออกแบบประสบการณ์และส่วนเชื่อมต่อผู้ใช้งาน
3(2-2-5)
User Experience and Interface Design
หลั ก การออกแบบและระบบนิ เ วศของประสบการณ์ แ ละส่ ว นเฉพาะของผู้ ใ ช้ ง าน การ
จัดเตรียมข้อเสนอ การวิเคราะห์ฮิวริสติก มุมมองผู้ใช้งานที่เป็นศูนย์กลาง การวิเคราะห์เนื้อหา การ
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เปลี่ยนผ่าน การจาลองต้นแบบ การออกแบบการทกสอบผู้ใช้งาน การพัฒนาส่วนประสบการณ์และ
ส่วนเฉพาะของผู้ใช้งานจากการออกแบบ เครื่องมือประสบการณ์และส่วนเฉพาะของผู้ใช้งาน
UX&I design principles and ecosystem, proposal preparation, UX&I design process, heuristic
analysis, user-centered perspective, content strategy, transitioning, prototyping models, user testing
design, UX&I design to development, UX&I tools
226314 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Software Development
ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่, ส่วนต่อประสาน และความคาดหวังจากประสบการณ์
ของผู้ใช้สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ , การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม , การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบผสม,
การเชื่อมต่อฐานข้อมูลสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ , การเชื่อมต่อแบบเรสท์ฟูล, การปฏิสัมพันธ์บนคลาวด์
คอมพิวติง้
Mobile device operating system, user interface and user experience for mobile device,
native software development, hybrid software development, database connection for mobile device,
restful API, cloud-computing interaction
226315 ประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3(2-2-5)
Natural Language Processing
กระบวนการทางภาษาและภาษาโปรแกรมไพธอน การเข้าถึงคลังข้อความและแหล่งคาศัพท์
การประมวลผลข้อความดิบ การจัดหมวดหมู่และติดป้ายคา การจัดกลุ่มข้อความ การสกัดข้อมูลจาก
ข้อความ การวิเคราะห์โครงสร้างของประโยค การวิเคราะห์ความหมายของประโยค
Language processing and python programming language, accessing text corpora and
lexical resources, processing raw text, categorizing and tagging words, classification of text,
extracting information from text, analyzing sentence structure, analyzing the meaning of sentences
226316 การทาเหมืองข้อมูลและจักรกลเรียนรู้
3(2-2-5)
Data mining and Machine Learning
คุ ณลั ก ษณะของข้อมูล การนาเสนอแผนภาพข้อมูล เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล จัก รกล
เรียนรู้ในการทาเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีการจาแนก ขั้นตอน วิธีการจัดกลุ่ม ขั้นตอนวิธีเหมืองกฎ การ
วัดประสิทธิภาพของเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้จักรกลเรียนรู้ในเชิงธุรกิจ
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Characteristic of data, data visulaization, data mining techniques, machine learning in data
mining, classification algorithms, clustering algorithms, rule mining algorithms, measuring
effectiveness of data mining, machine learning application in business
226317 วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Quality Engineering
การทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น การจัดการการทดสอบ การทดสอบอัตโนมัติ การตรวจสอบ
และตรวจทานซอฟต์แวร์ การทดสอบระดับหน่วย การทดสอบบูรณาการ การทดสอบระบบ การ
ทดสอบการยอมรับ การจัดการข้อบกพร่อง การปรับปรุงกระบวนการทดสอบ องค์ประกอบทีมทดสอบ
Software testing overview, test management, test automation, software inspections and
reviews, unit testing, integration testing, system testing, acceptance test, defect management,
improving the testing process, team testing composition
226318 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Software Technology
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์สมัยใหม่ พืน้ ฐานที่เกี่ยวข้อง กรอบการทางาน สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
ทฤษฎี การใช้งาน การตรวจสอบความผิดพลาด การประยุกต์ใช้งาน
Modern software technologies, related fundamental theories, framework, software
architecture, theories, usability, error checking, applications
226343 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
Internet of Things
เทคโนโลยีอินเทอร์เ น็ตในทุก สรรพสิ่งเบื้ องต้น อิเ ล็ก ทรอนิก ส์สาหรับ ไอโอที ซอฟต์แวร์
สาหรับการพัฒนาในเทคโนโลยีไอโอที เซ็นเซอร์ แอคชูเอเตอร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบการสื่อสาร
ในไอโอที การสื่อสารลอร่า การสื่อสารแบนด์แคบไอโอที คลาวด์และคลาวด์คอมพิวติ้งค์สาหรับงาน
ด้านไอโอที กรณีศกึ ษาของการประยุกต์ไอโอทีในโลกสมัยใหม่
Introduction to Internet of Things, electronics for the Internet of Things, software for the
Internet of Things, sensors actuators and smart devices, IoT communications, Long Range ( LoRa)
Technology, narrow band Internet of Things (NB-IoT), Cloud and cloud computing, and case studies
of IoT applications in the modern world
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226344 วิทยาการหุ่นยนต์
3(2-2-5)
Robotics Science
วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น ทฤษฎีและหลักการของหุ่นยนต์ การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์
ชุดกลไก ชุดควบคุม การแสดงผล การเคลื่อนที่ การตรวจจับ การเขียนโปรแกรมควบคุมการทางาน
การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต เซ็นเซอร์ แอคชูเอเตอร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการ
ตรวจจับ วงจรให้กาเนิดสัญญาณต่าง ๆ ที่ใช้ในหุ่นยนต์ ระบบการมองเห็นของหุ่นยนต์ การประกอบ
และทดสอบระบบ การเขียนโปรแกรมควบคุม เทคนิคการโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อ การตรวจสอบและ
แก้ไข
Introduction to robotics science, theories and principles of robotics, robot design and
development, robot mechanism, control unit, display, movement, detection, operation control
programming, robot applications of input and output devices, sensors, actuators, electromagnetic
radiation for robot detection, signal generator for robotics, robot vision, assembling and testing the
robot system, control programming and interfacing, and inspection and correction of the robotic
system
226345 การประมวลผลแบบเอดจ์
3(2-2-5)
Edge computing
ภาพรวม คุณลักษณะเบื้องต้น โครงสร้างอ้างอิงการประมวลผลชายขอบ เครือข่ายตัวรับรู้
เครือข่ายที่ขอบ วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แอปพลิเคชันการประมวลผลชายขอบ
Overview, basic characteristics, edge computing reference architecture, sensor networks,
edge networking, basic data analytics, edge computing applications
226346 เทคโนโลยีสีเขียวและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ
3(2-2-5)
Green Technology and Smart Sensor
เซ็นเซอร์อัจฉริยะ การพัฒนาเซ็นเซอร์แบบไร้สายพลังงานต่า การสื่อสารกันของเซ็นเซอร์
พลังงานต่า โปรโตคอลและอัลกอริทึมประหยัดพลังงาน การออกแบบเซ็นเซอร์ต้นแบบ การประเมิน
ประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ประหยัดพลังงาน การประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ประหยัดพลังงาน
Smart sensor, less energy wireless sensor development, energy-efficient algorithms and
protocols, sensor prototype design, energy-saving sensor evaluation, low energy sensor application
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226347 วิธีการออกแบบระบบบนชิป
3(2-2-5)
System on Chip Design
แนะนาระบบบนชิปและวิธีการออกแบบระบบบนชิป เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์สาหรับการ
ออกแบบระบบบนชิพ ระบบบนชิปที่ใช้ตัวประมวลผลหลายตัว และวิธีการออกแบบบนพื้นฐานระบบ
เครือข่าย บนชิพ ตัวประมวลผลสาหรับการออกแบบบนชิป สมรรถนะและความยืดหยุ่นสาหรับระบบ
บนชิป การออกแบบระบบบนชิปเพื่อการใช้กาลังต่า การออกแบบซอฟต์แวร์สาหรับระบบบนชิป
Introduction to system- on- chip ( SoC) and its design methodology, software tools for
system-on-chip design, multiprocessor system-on-chip (MPSoC) and its design paradigm based on
network- on- chip ( NoC) , processors for system- on- chip design, performance and flexibility for
system-on-chip, system-on-chip design for low power, software design in system-on-chip
226348 วิศวกรรมหุ่นยนต์
3(2-2-5)
Robotics Engineering
วิศวกรรมหุ่นยนต์เบื้องต้น การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์แบบฐานยึด
หุ่นยนต์แบบสคาร่า หุ่นยนต์แบบแขนแมลงมุม หุ่นยนต์แบบคาร์เทเชียน หุ่นยนต์แบบจลน์ หุ่นยนต์แบบ
พลวัต ผังหุ่นยนต์ การควบคุมชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ พิกัดและแกนการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของวัตถุใน
พิกัดแกนสามมิติ จลศาสตร์หุ่นยนต์แบบตรงและแบบผกผัน การวางแผนงานและเส้นทางการเคลื่อนที่
ของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมจาลองในสถานการณ์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในสภาวะไม่
เชื่อมต่อ การเขียนโปรแกรมสาหรับหุ่นยนต์ขนาดใหญ่
Introduction to robotics engineering, applications of industrial robotics, types of robots:
articulated, SCARA, Delta, Cartesian, Dynamic and Kinematic, robot layouts, robotic control units,
spatial descriptions and transformations of objects in 3- dimensional space, forward and inverse
manipulator Kinematics, task and trajectory planning, robot simulation programming, off- line
programming, robotic control programming language
226349 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Hardware Technology
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจหรื อ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น หรื อ กรณี ศึ ก ษา ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม
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Selecting interesting or current topic or case study related to hardware technology, related
fundamental theories, studying, collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing
and answering question
226353 ความมั่นคงไซเบอร์
3(2-3-6)
Cyber Security
พื้นฐานและสถาปัตยกรรมความมั่นคง โครงสร้างความมั่นคงเครือข่าย เครือข่ายส่วนตัว
เสมือน การควบคุมการเข้าถึง ความมั่นคงแอปพลิเคชัน การป้องกันระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
บริ ก าร ภั ย คุ ก คามและการโจมตี ผู้ โ จมตี แ ละเครื่ องมื อ วิ ท ยาการเข้ า รหั ส เบื้อ งต้ น ข้ อ มู ล ส าหรับ
วิเคราะห์ภัยคุกคามเชิงลึก การป้องกันปลายทาง การประเมินช่องโหว่ของปลายทาง นโยบายและกรอบ
งานความมั่นคงทางไซเบอร์ กรณีศกึ ษาด้านความมั่นคงไซเบอร์
Computer security and architecture, network security infrastructure, virtual private
networks, access control, application security, operating system and service platform protections,
threats and attacks, attackers and tools, cryptography, threat intelligence, endpoint protection,
endpoint vulnerability assessment, cyber security policy and framework, case study
226354 การบริหารจัดการระบบและเครือข่าย
3(2-3-6)
System and Network Administration
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สาหรับโครงสร้างพื้นฐานของบริการ การประยุกต์ระบบปฏิบัติการ
และซอฟต์แวร์ นโยบายและการออกแบบระบบ บัญชีผใู้ ช้ การจัดเก็บข้อมูล เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดการสินทรัพย์ ความมั่นคง การสารองข้อมูล การกู้คืน การบารุงรักษา การดูแลระบบพื้นฐาน
และเครื่องมือ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการปรับแต่ง
Service infrastructure software and hardware, operating system and software
implementation, system policies and design, user accounts, data storage, network infrastructure,
asset management, security, backup, recovery, maintenance, system administration basic and tools,
performance analysis and tuning
226355 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและการประยุกต์
3(2-3-6)
Network programming and Applications
สถาปัตยกรรมไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ โปรโตคอลทีซีพีและยูดีพี อินเทอร์เฟซซ็อกเก็ต การ
สื่ อ สารระหว่ า งโปรเซส การเขี ย นโปรแกรมซ็อ กเก็ ตทีซี พีแ ละยู ดี พี โปรแกรมเฟรมเวิร์ ก ของทีซีพี
ไคลเอนต์และเซิรฟ์ เวอร์ แอพพลิเคชั่นโปรโตคอล โปรโตคอลปลอดภัย หัวข้อที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
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Client/ Server architecture, TCP and UDP, socket interface, interprocess communications,
TCP and UDP socket programming, framework of TCP client and server programs, concurrent server
programs, application protocols, secure protocols, current related topics
226356 การสื่อสารแบบเคลื่อนที่และไร้สาย
3(2-3-6)
Mobile and Wireless Communications
เครือข่ายไร้สายและมาตรฐาน การควบคุมการเข้าถึงไร้สายแบบหลายจุด ระบบเซลลูลาร์
พื้นฐาน เครือข่ายท้องถิ่ นไร้ส าย เครือข่ายตัวตรวจจับ ไร้สาย สัญ ญาณรบกวนและการแทรกสอด
คุณภาพของการบริการ ความมั่นคงของเครือข่ายไร้สาย เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในปัจจุบัน หัวข้อ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Wireless networks and standards, wireless multiple access control, cellular fundamentals,
wireless local area network, wireless sensor network, noise and interference, quality of service,
security, current wireless communication technologies, related research topics
226357 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
2(2-2-5)
Data privacy
ข้อมูลส่วนบุคคล การฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของข้อมูล แนวคิดพื้นฐานการป้องกันความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล การโจมตีความเป็นส่วนตัวของข้อมูล แบบจาลองและขั้นตอนวิธีการป้องกันความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูล การดาเนินการนิรนาม ตัววัดคุณภาพข้อมูล การประยุกต์การป้องกันความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล
Personal data, data privacy breach, basic concepts of data privacy protection, data privacy
attacks, data privacy protection models and algorithms, anonymization operations, data quality
metrics, data privacy protection applications
226358 การจัดการเครื่องแม่ข่ายแบบปรับเปลี่ยนได้
3(2-2-5)
Elastic server management
ภาพรวม โครงสร้างคลัสเตอร์ คอนเทนเนอร์ ทรัพยากรภาระงาน บริการ โหลดบาลานซ์
เครือข่าย พื้นที่เก็บข้อมูล การกาหนดค่า ความปลอดภัย การจัดการทรัพยากร การดาเนินการคลัส
เตอร์ เครื่องมือ แอปพลิเคชัน
Overviews, cluster architecture, containers, workload resources, services, load Balancing,
and networking, storage, configuration, security, managing resources, operating clusters, tools,
applications
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226359 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีเครือข่าย
3(2-2-5)
Current topic Network Technology
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจหรื อ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น หรื อ กรณี ศึ ก ษา ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีเครือข่าย ทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม
Selecting interesting or current topic or case study related to network technology, related
fundamental theories, studying, collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing
and answering question
226361 แนวคิดของปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Concepts of Artificial Intelligence
คาจากัดความของปัญญาประดิษฐ์ ระเบียบวิธีการแก้ปัญหาด้วยการค้นหา การค้นหายุค
เริ่มต้น การค้นหาแบบปฏิปักษ์ การเรียนรู้แบบใช้ผู้เชี่ยวชาญ และไร้ผู้เชี่ยวชาญ ต้นไม้ตัดสินใจ การ
จาแนกข้อมูล จากข้อมูลใกล้ชิด โครงข่ายประสาทเทียม อัลกอริทึมการจัดกลุ่ม การเรีย นรู้แบบกึ่ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ การเรียนรูเ้ ชิงลึก
The definition of artificial intelligence, problem solving by searching, classical search,
adversarial search, supervised and unsupervised learning, decision tree, nearest neighbor
classification, neural network, clustering algorithm, semi-supervised learning, reinforcement learning,
deep learning
226362 การเรียนรู้เชิงลึก
3(2-2-5)
Deep learning
พื้นฐานคณิตศาสตร์ การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก การสร้าง
โมเดล การเพิ่มประสิท ธิ ภาพโมเดล การปรับ ปรุงโมเดล โครงข่ายประสาทเทีย มแบบคอนโวลู ชั่ น
โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้า
Mathematics, machine mearning, meep neural network, generalization, regularization,
optimization, convolutional neural networks, recurrent neural network
226363 อากาศยานไร้คนขับและการใช้งาน
3(2-2-5)
Unmanned Aerial Vehicle and Applications
เริ่มต้นกับอากาศยานไร้คนขับและระบบอากาศยานไร้คนขับ การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ
ในด้านต่าง ๆ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับ ระบบป้องกันและความปลอดภัยใน
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อากาศยานไร้คนขับ สภาพและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมที่เอื้อและไม่เอื้อต่อการขึ้นบิ น
ระบบน าทางของอากาศยาน ระบบปฏิ บั ติ ก ารและการโปรแกรมการบิ น ของอากาศ ยานไร้ คนขับ
กฏหมายและข้อบังคับของนักบินอากาศยานในประเทศไทย ระบบการติดต่อสื่อสารในอากาศยานไร้
คนขับ การวางแผนการบินและการปฏิบัติการ
Introduction to Unmanned Aerial Vehicle ( UAV) and Unmanned Aircraft System ( UAS) ,
UAV/ UAS applications, UAV/ UAS parts and components, security and safety, meteorology, UAV
operation system and programming, navigation, law and regulation, UAV communication system,
and flight and mission planning
226364 การออกแบบและการสร้างอากาศยานไร้คนขับ
3(2-2-5)
Unmanned Aerial Vehicle Design and Construction
แนวความคิดของกระบวนการออกแบบอากาศยาน กฏหมายและข้อบังคับ ของการสร้ า ง
อากาศยานไร้คนขับของประเทศไทย การออกแบบ ปีก ใบพัด และหางเสือ สาหรับอากาศยานไร้คนขับ
การออกแบบช่วงล่างของอากาศยาน การประมาณค่าน้าหนักของอากาศยานในกรณีที่จะใช้บินขึน้ การ
คานวณค่าน้าหนักอากาศยานสาหรับการบิน การจาลองสภาพเหมือนจริงสาหรับการบินของอากาศ
ยาน การประเมินอากาศพลศาสตร์พื้นฐาน การคานวณทางสถิติสาหรับการควบคุมอากาศยานและ
ความเสถียร การคานวณประสิทธิภาพของอากาศยาน การคานวณอัตราการกินพลังงานของอากาศ
ยาน การคานวณต้นทุนการสร้างอากาศยาน การออกแบบร่างขั้นต้นและการออกแบบรายละเอียดต่าง
ๆ ของอากาศยานไร้คนขับ การทดสอบและควบคุมคุณภาพของอากาศยานที่ถูกสร้างขี้น โครงงานการ
สร้างอากาศยานไร้คนขับ
Conceptual aircraft design processes, law and regulation, wing and tail design
consideration, undercarriage arrangement consideration, initial take- off weight estimation, detailed
weight calculation, CG calculation, basic aerodynamic estimation, static stability and control analysis,
performance analysis, mission battery consumption and requirement, aircraft cost prediction,
preliminary and detailed design concept, quality control of aircraft conceptual design, and design
project
226371 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์
3(2-2-5)
Image Processing and Computer vision
เทคนิคพื้นฐานในการประมวลผลภาพ ทฤษฎีพื้นฐานสาหรับการประมวลสารสนเทศวิทัศน์
การปรับ ปรุงภาพ การบีบ อัด ภาพ การแสดงและอธิบายภาพ การรู้จาภาพ การตรวจจับ วัตถุ การ
ประมาณและติดตามภาพและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิชัน
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Basic image processing, basic theory for processing visual information, image
enhancement, image compression, image representation and description, image recognition,
detection, motion estimation and tracking, and computer vision applications
226372 การประมวลสัญญาณดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Signal Processing
หลักการเบื้องต้นของการประมวลผลสัญญาณ ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ การแปลงสัญญาณ
แอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล และการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนาล็อก สัญญาณในโดเมนเวลา
และโดเมนความถี่ สัญญาณเวลาแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแปลงซี การวิเคราะห์การแปลง
ของระบบเชิงเส้นแบบไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การออกแบบตัวกรองสัญญาณดิจิทัลการแปลงฟูเรียร์
ไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูเรียร์แบบรวดเร็ว
Signal concepts, sampling theorem, analog- to- digital and digital- to- analog conversion,
signal in time domain and frequency domain, discrete time and continuous time signals, z-transform,
transform analysis of linear time- invariant systems, digital filter design, discrete Fourier transform,
fast Fourier transform
226373 การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเซ็นเซอร์
3(2-2-5)
Sensor Data Analysis and Management
หลักการเบื้องต้นของข้อมูลเซ็นเซอร์ ภาพรวมเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้วิธีการเรียนรู้เชิง
ลึก การเรียนรู้เชิงลึก ข้อมูลเซ็นเซอร์สาหรับการรู้จาและการพยากรณ์ การตรวจจับข้อผิดพลาดและ
การจาแนกประเภทในข้อมูลเซ็นเซอร์ การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกกับเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องสาหรับ
งานอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
Principle of sensor data, practical overview of the applications of deep learning techniques,
deep learning, sensor data for recognition and prediction, fault detection and classification in sensor
data, application of deep learning techniques to Internet of Things applications
226374 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
Cloud Computing
แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คุณลักษณะสาคัญของการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ ประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่ใช้สาหรับเวอร์ชวลไลเซชั่น การ
จัดการของเทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ รูปแบบการให้บริการของแบบกลุ่มเมฆ ความปลอดภัยในแบบกลุ่ม
เมฆ การใช้เครือ่ งมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับแบบกลุ่มเมฆ
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Basic concepts of cloud computing, important characteristic of cloud computing, types of
cloud computing, technologies for virtualization, cloud management, services of cloud, security in
cloud computing, tools and software for cloud computing
226375 บล็อกเชน
3(2-2-5)
Blockchain
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบล็อกเชน ระบบแบบรวมศูนย์และกระจาย เลเยอร์ของบล็อกเชน
ความสาคัญของบล็อกเชน การทางานของบล็อกเชน การอ่านรหัส ทฤษฎีเกม การทางานของบิทคอยน์
การทางานของอีเธอเรียม การพัฒนาบล็อกเชนแอพพลิเคชัน การสร้าง Ethereum DApp
Introduction to blockchain, centerized and decenterized systems, blockchain layers,
important characteristic of blockchain, blockchain applications, cryptography, game theory, bitcoin,
ethereum, blockchain application development, ethereum DApp building
226381 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
2(1-3-4)
Computer Engineering Project I
การเตรี ย มโครงร่ า งโครงงานวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และทบทวน
วรรณกรรมการคั ด ลอกผลงานวิชาการ วัตถุ ป ระสงค์และขอบเขต ตารางเวลา การวิเ คราะห์แ ละ
ออกแบบระบบ การนาเสนอหัวข้อและเอกสาร การใช้ภาษาอังกฤษในทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดย
เน้นทักษะการอ่าน และการเขียน
Computer engineering project proposal preparation, data collection and literature review,
plagiarism, objective and scope, scheduling, system analysis and design, document and proposal
presentation, English in computer engineering focusing on reading, and writing skills
226398 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating Systems
แนวคิ ด พื้ น ฐานของระบบปฏิ บั ติ ก าร การจั ด การกระบวนการ การประสานจั ง หวะ
กระบวนการ การจั ด ตารางและการส่ ง ต่ อ กระบวนการ การขั ด จั ง หวะ การติ ด ตาย การจั ด การ
หน่วยความจาหลักและหน่วยความจาเสมือน การจัดกาอุปกรณ์ การจั ดการแฟ้มข้อมูล ความมั่นคง
และการปกป้องระบบ การประเมินประสิทธิภาพและเทคโนโลยีใหม่ของระบบปฏิบัติการ
Basic concepts of operating system, process management, process synchronization,
process scheduling and dispatch, interrupt, deadlock, main memory and virtual memory
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management, device management, file management, system security and protection, system
performance evaluation and new technology of operating system
226399 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประโยชน์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์
แบบจาลองกระบวนการซอฟต์แวร์ เครื่องมือช่วยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการซอฟต์แวร์
การออกแบบซอฟต์แวร์ การทาให้เกิดซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบารุงรักษาซอฟต์แวร์ การ
รื้อปรับซอฟต์แวร์ การจัดการซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยง การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ การ
ควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ ยูเอ็มแอลและกรอบงาน
Principles of software engineering, advantages of software engineering, software
processes, software process models, CASE tools, software requirements, software design, software
construction, software testing, software maintenance, software reengineering, software
management, risks management, software configuration management, software quality controls,
UML and frameworks
226482 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
2(0-6-3)
Computer Engineering Project I
การพัฒนาโครงงาน การทบสอบโครงงานการทบทวนและการทวนสอบโครงงาน ผลการ
ทดลองและสรุปโครงงาน การนาเสนอโครงงานและเอกสาร
Project development, project testing, project validation and verification, experimental result
and project conclusion, document and project presentation
226483 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in computer engineering in
private or government sectors
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226484 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education
การปฏิ บั ติ ง าน เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in computer engineering as
an apprentice in private or government sectors
226485 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และ
การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Searching, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and
discussing in computer engineering topic
226486 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 1
6 หน่วยกิต
Work Integrated Learning 1
ประสบการณ์การเรียนรู้กับทีมวิศวกรหลากหลายสาขาในสภาพแวดล้อมการท างานจริ ง
ผ่านการเรียนรูแ้ บบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จากสถานประกอบการให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนาไปใช้งานได้
จริ ง เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปั ญ หา การท างานเป็ น ที ม การสื่ อ สาร การน าเสนองาน และการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
Providing a learning experience for students, full involvement and an understanding of the
role engineers at a “real life” private sector enterprise, project based learning methodology based
on non- trivial problems to obtain working solutions with aiming to foster the development of selflearning, problem solving, team work, communication, presentation ,and sharing
226487 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 2
6 หน่วยกิต
Work Integrated Learning 2
ประสบการณ์การเรียนรู้กับทีมวิศวกรหลากหลายสาขาในสภาพแวดล้อมการท างานจริ ง
ผ่านการเรียนรูแ้ บบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จากสถานประกอบการให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนาไปใช้งานได้
จริ ง เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปั ญ หา การท างานเป็ น ที ม การสื่ อ สาร การน าเสนองาน และการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
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Providing a learning experience for students, full involvement and an understanding of the
role engineers at a “real life” private sector enterprise, project based learning methodology based
on non- trivial problems to obtain working solutions with aiming to foster the development of selflearning, problem solving, team work, communication, presentation ,and sharing
241161 การคานวณพื้นฐาน
3(2-2-5)
Computational Fundamentals
แนวคิดพื้นฐาน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ ลาดับและอนุกรม
ของจานวนจริง อนุกรมกาลัง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หลายตัวแปรและการประยุกต์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายชัน้ และการประยุกต์
Basic concepts, limits and continuity of functions, derivatives and integral, sequences and
series of real numbers, power series, limits and continuity of several variable functions, derivative of
several variable function and applications, directional derivative, multiple integrals and applications
244107 ฟิสิกส์เชิงไฟฟ้า
3(2-3-6)
Electrical Physics
คณิตศาสตร์ที่ใ ช้ใ นฟิสิก ส์ ปรากฎการณ์คลื่น ไฟฟ้าสถิต ประจุไ ฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้ า
เวกเตอร์ ส นามไฟฟ้ า จากประจุ ไ ฟฟ้ า บนตั ว น าแบบ ต่ า ง ๆ การหาสนามไฟฟ้ า จากกฎของเกาส์
ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
สารแม่เหล็กและแหล่งกาเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์ สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า
กฎของบิโอซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวนาแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนา
แหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนา ตัวเก็บประจุและ
อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน
Mathematics in physics, wave phenomena, electrostatic, charges and electrical force,
vector of electrical field from charges on various conductors, electrical field from Gauss’s law,
potential, capacitance and dielectric materials, current and resistance, direct current circuits, magnet
and source of magnetic field, vector of magnetic field from charge motions, Bio-Savart’s law and
Ampere’s law, magnetic inductance and Faraday’s law, inductance, source of alternative current,
basic electronics
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247181 สถิติเบื้องต้นสาหรับวิทยาการข้อมูล
3(2-2-5)
Basic Statistics for Data Science
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอข้อมูล แนวความคิดพื้นฐาน
ความน่ า จะเป็ น การแจกแจงความน่ า จะเป็ น ของตั ว แปรสุ มไม่ ต่ อ เนื่ อ งและตั ว แปรสุ มต่ อ เนื่ อ ง
การทดสอบการแจกแจงปรกติ การอนุมานทางสถิติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม แนวคิด
ของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบสาหรับตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม การทดสอบสาหรับตัวอย่างสองกลุ่มที่
สัมพันธ์กันและตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การวัดความสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ
Introduction to statistics methods, collecting data, presentation data, basic concept of
probability, discrete and continuous probability distributions, normality tests, inference for 1 and 2
population mean, concepts of nonparametric, test for one sample, test for two related samples and
two independent samples, measure of correlation, and the use of statistical package program
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
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
ด้านพืน้ ฐานวิชาชีพของหลักสูตรอื่น
3.2 เลข 1
หมายถึง
ด้านซอฟต์แวร์
3.3 เลข 2
หมายถึง
ด้านดิจิทัลตรรกะ
3.4 เลข 3
หมายถึง
ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3.5 เลข 4
หมายถึง
ด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
3.6 เลข 5
หมายถึง
ด้านเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
3.7 เลข 6
หมายถึง
ด้านปัญญาประดิษฐ์
3.8 เลข 7
หมายถึง
ด้านการประมวลผลสัญญาณ
3.9 เลข 8
หมายถึง
ด้านประสบการณ์วชิ าชีพ
3.10 เลข 9
หมายถึง
ด้านพืน้ ฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. เลขในลาดับที่ 6
หมายถึง
อนุ ก รมของรายวิ ช า โดยเรี ย งล าดั บ แยก
เฉพาะของแต่ละหมวดหมู่ย่อยของแต่ระดับชั้นปี โดยเลขอนุกรมเริ่มต้นที่เลข 1 ถึง 9

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายธนา อุดมศรีไพบูลย์

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
35604521XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.

2

นายบวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ 35299000xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นายพรเทพ โรจนวสุ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นายสาคร เมฆรักษาวนิช

35604521XXXXX

35299004xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สาขาวิชา

วศ.ม.

Health, Engineering
and Science
วิศวกรรมสารสนเทศ

วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ.
วศ.ด.
วท.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

University of Southern Queensland, Australia

2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548
2545
2557
2552
2542
2553
2547
2542
2555
2547
2542

54
54

ลาดับ
5

ชื่อ – สกุล
นายคมกริช มาเที่ยง*

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
36506004xxxxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.

6

นายต่อศักดิ์ สุนทรพันธุ์*

36098000XXXXX

อาจารย์

7

นายนราศักดิ์ บุญเทพ*

35606000XXXXX

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.

8

นายภูวศิ สรณ์ ภูมิสรณ*
คมณ์

33011003xxxxx

วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
9

นางสาวจิราพร ไชยวงศ์สาย

15299000xxxxx

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปี
2552
2548
2552
2545
2562
2552
2549
2557
2548
2540
2557
2552
2549

55

55

ลาดับ
10

ชื่อ – สกุล
นางสาวโรจนี ขุมมงคล*

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
36104003xxxxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

D.Eng
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

Intelligent Information Fukuoka Institute of Technology, Japan
System Engineering
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2560
2551
2548

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

56
56
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจจากผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต มี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์
ภาคสนาม เพื่อฝึกให้นิสิตรู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการทางานจริง
และเพื่อเป็นการเตรีย มความพร้ อมในทุก ๆด้ าน ก่อนออกไปท างานจริ ง โดยหลัก สูตรได้ จั ด
รายวิชาดังนี้
1. การฝึกงาน จะประกอบไปด้วย
226483 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
2. สหกิจศึกษา จะประกอบไปด้วย
226484 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
3. การศึกษาอิสระ จะประกอบไปด้วย
226485 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
4. การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน จะประกอบไปด้วย
226487 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 2
6 หน่วยกิต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ ระสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการ ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้
4.1.2 บูรณาการความรูท้ ี่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางระบบคอมพิวเตอร์ได้
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงาน 1-3 คน และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถ
แก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ใน
การทาโครงงานได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถใน
การสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้
ทฤษฏีในการทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
1.) โครงงาน 1 จานวน 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลายชั้นปีที่ 3
2.) โครงงาน 2 จานวน 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาต้นชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเวบไซด์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าปัญหา
อุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศกึ ษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงงาน สมุดบันทึกการให้ คาปรึกษา
โดยอาจารย์ที่ปรึก ษา และประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่า วต้ อง
สามารถทางานได้ในเบือ้ งต้น และการจัดสอบการนาเสนอ ที่มอี าจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ
1.1 มีบุคลิกภาพทีด่ ี กล้าแสดงออก สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้

1.1 ให้นิสิต แต่ง กายให้ถูกต้อ งตามข้อ บั ง คั บ
ของมหาวิทยาลัย และจัดให้มีรายวิชาที่
นิ สิ ต ต้ อ งท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม และ
นาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน
1.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ
1.2 ในการเรี ย นการสอนต้ อ งสอดแทรก
ภาษาต่างประเทศในการสือ่ สาร ตามทันเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศในเนื้อหา และจัดให้มี
ใช้อย่างเหมาะสม
การสื่อสารความคิดผ่านทางการพูด และ
การท ารายงาน เพื่อ ฝึกฝนการใช้ภ าษา
อีกทั้งยังต้องนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การเรียนการสอน
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกที่ดี รับผิดชอบต่อ
2. 1 ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม
หน้าที่และสังคม มีความเสียสละ อ่อนน้อมถ่อมตน และ
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพทั้ง
เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
ในห้ อ งเรี ย น (การเรี ย นการสอน) และ
นอกห้ อ งเรี ย น (อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา และ
2.2 มีความคิดในเชิงบวก สามารถปรับตัว และใช้ชีวติ ใน
การจั ด โครงการ) รวมถึ ง การปลู ก ฝั ง
สังคมได้อย่างปกติ สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่น และมี
จิตสานึกที่ดีในกับนิสิต
ทักษะในการจัดการชีวติ
2.2 ส่งเสริม และสอดแทรกหลักการใช้ชีวติ
ทั้งภายใน (การเรียนการสอน) และ
ภายนอกชัน้ เรียน (อาจารย์ทป่ี รึกษา และ
การจัดโครงการ) สาหรับการเรียนใน
รายวิชา ควรมอบหมายงานให้นิสติ ทาเป็น
กลุ่ม อีกทัง้ มีรายวิชาที่สนับสนุนให้นิสติ ได้
ไปหาประสบการณ์จากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น รายวิชาการฝึกงาน หรือ
การศึกษาดูงานภาคสนาม
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3. ด้านภาวะผูน้ า
3.1 คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม

3.1 ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด
หรือโครงงาน ให้นิสิตได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ
ฝึกแก้ปั ญ หา แทนการท่อ งจ า โดยผ่า น
การดูแลจากอาจารย์ผู้สอน
3.2 ต้องมีการมอบหมายงานให้นิสิตได้สืบค้น
3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแสวงหาความรู้ และ
ข้อ มู ล รวบรวมความรู้ที่น อกเหนื อ จาก
พัฒนาความรูค้ วามสามารถของตนเองให้ทันยุคทันสมัย
การเรียนในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรูท้ ี่
ได้ระหว่างนิสิตด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจ
ภายนอก ตลอดจนการให้ โ จทย์ ปั ญ หา
เพื่อ ให้นิสิต ได้ใ ช้ความคิด อย่างอิ สระใน
การแก้ไขปัญหา โดยผ่านการควบคุมและ
แนะนาของอาจารย์ผสู้ อน
3.3 มีความสามารถในการสือ่ สาร และนาเสนอความคิดของ 3.3 มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และนาเสนอผลงานของนิสิต เพือ่
ตนเองให้กับผู้อนื่ ได้เข้าใจ ตามรูปแบบที่เหมาะสม
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และความรู้

2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
กลยุทธ์การสอนที่ใช้
กลยุทธ์การประเมินผล
PLO
พัฒนาการเรียนรู้
PLO 1 ผู้ เ รี ย นสามารถใช้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ 1.ประเมินความรู้ทางหลักภาษาที่ใช้
ภาษาในการสื่ อ สารได้ ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสารและการ ในการสื่อสาร
ใช้ ภาษาอย่ างถู กต้ อง ผ่ านการแสดง 2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา สื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทสมมุ ติ เกี่ ยวกั บสถานการณ์ ที่ ทั้งในห้องเรียนและจาก การนาเสนอ
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวั น และกิจกรรม ผ่านงานที่มอบหมาย
การนาเสนองาน/โครงงาน ที่ใช้ทักษะทาง 3. ประเมินบุคลิกภาพในการ สื่อสาร
ภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด
การอ่าน การเขียน
PLO 2 ผู้ เ รี ย นสามารถใช้ 1.จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ให้ 1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ี
เทคโนโลยียุ คดิจิทัลอย่ าง ผูเ้ รียนใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวันและ ใช้ในชีวิตและจาวันและการทางาน
รู้เท่าทัน
การท างาน โดยการฝึ กปฏิ บั ติ โดยใช้
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PLO

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้
กรณี ศึ ก ษาและตั วอย่ างที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ชีวติ ประจาวันและการทางานในอนาคต
2.ให้ ผู้ เรี ยนน าเสนอและจั ดการข้อมูล
โดยใช้ เทคโนโลยี ในรู ปแบบต่ างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน

PLO 3 ผู้ เ รี ย นสามารถ 1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้
จัดการชีวิตตนเองอย่างมี ผู้ เรี ยนเข้ าใจตนเอง เข้ าใจผู้ อ่ื น อยู่ ใน
คุณธรรมและจริยธรรม สังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการบรรยาย
แนวคิ ดที่ ส าคั ญ การท ากิ จกรรมในชั้ น
เรี ยน และกิ จกรรม ของมหาวิ ทยาลั ย
(Activity Based Education)
2.จั ดกิ จกรรมให้ ผู้ เรี ยนมี ความรอบรู้
ทางด้ านสุ ขภาพ (Health Literacy) ความ
รอบรู้ ท างด้ า นสั ง คม (Social Literacy)
ความรอบรู้ ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม
(Environmental Literacy) และ ความรอบรู้
ทางด้ านการเงิ น (Financial Literacy) ใน
รูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่สาคัญ
ให้ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
คิ ด และมอบหมายงานให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด
ทั กษะโดยใช้ สถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ของผู้ เ รี ย น รวมทั้ ง
สามารถเสนอแนวคิ ดในการจั ด การ
ปัญหาของตนเอง ได้อย่างสร้างสรรค์
3. ประเมินจากชิน้ งาน/โครงงานที่เกิด
จากความคิดของผูเ้ รียนในการแก้ปัญหา
ของตนเอง

กลยุทธ์การประเมินผล
2. ประเมินจากความถูกต้อง ในการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาและสืบค้นข้อมูล
3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี (Information, Media and
Technology Skil s) ประกอบด้วย การ
รู้เท่าทันสารสนเทศ (Information
Literacy) และ การรู้เท่าทันสื่อ (Media
Literacy)
1. ประเมินพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมใน
ชั้นเรียน การสะท้อนการเรียนรู้ การ
อภิปรายแบบกลุม่ และรายบุคคล
2. ประเมินความรอบรู้ทางด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรู้
ทางด้านสังคม (Social Literacy) ความ
รอบรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Literacy) และ ความ
รอบรู้ทางด้านการเงิน (Financial
Literacy)
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PLO 4 ผูเ้ รียนสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และแสดงออก
ถึ งคุ ณลั กษณะความเป็ น
พลเมื องที่ มี คุ ณค่ าของ
สังคมไทยและสังคมโลก

PLO 5 ผู้ เ รี ย นสามารถ
แสดงออกซึ่ ง ทั ก ษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณา
การความรู้ ม าใช้ ใ นการท ากิ จ กรรม/
โครงการที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อสั งคมและ
ชุ ม ช น เ ป็ น ฐ า น ( Community Based
Learning) เพื่อทาให้เกิดการทางานร่วมกัน
ของผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
ทางานเป็นทีม ใช้ทักษะในการดาเนินชีวิต
ในสังคมพหุวัฒนธรรมและ ตระหนั กใน
คุณค่าและความสาคัญของเอกลักษณ์ที่
ดีงามของสังคมไทย โดยเป็นการเรียนรู้ใช้
ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ( Problem Based
Education) จากชุ มชน เพื่ อให้ เกิ ด
กระบวนการคิ ด ที่ ส ามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative
Thinking)
1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เ รีย นมีทัก ษะการเรีย นรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
การพัฒนาตนเองและดารงชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ (Growth mindset) ผ่านการ
เรี ย นการสอนจากสถานการณ์ ใ น
ชีวิตประจาวัน หรือกรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
2. ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยน สื บค้ น รวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรปุประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม เพื่อใช้ในการ
คิดวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. ส่งเสริ มให้ผู้เรียนมีแนวคิดความเป็น
ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurs mindset)

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ประเมินทักษะทางสังคมและการ
เรี ย นรู้ ข้ า มวั ฒ นธรรม (Social and
Cross-Cultural Skil s) โดยผ่ านการ
ทางานเป็นทีม ในฐานะเป็นพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์และ
การแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์
โดยเฉพาะประเด็ นปั ญหาทางด้ าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
3. ประเมินจากการสะท้อนคิด
การอภิปราย และการนาเสนอแนวคิด

1. ประเมินความรู้และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน
2. ประเมินความรู้ และแนวคิดความ
เป็นผู้ประกอบการ
3. ประเมินจากการวิเคราะห์ตนเอง
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
และในการประกอบอาชีพในอนาคต
4. ประเมินจากการวางแผนสร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้ ทั กษะความเป็ น
ผู้ประกอบการ และ กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking)
5. ประเมินจากการสะท้อนคิด การ
อภิปราย และการนาเสนอแนวคิด
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PLO 6 ผูเ้ รียนสามารถ
ออกแบบนวัตกรรมทาง
วิชาชีพด้วยกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบได้

PLO 7 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
อธิ บ ายหลั ก การทางด้าน
ฮาร์ ด แวร์ ซ อฟต์ แ ว ร์
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานในการ
เรียนรู้ทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ
(Design Thinking) ในการเสนอแนวคิดการ
แก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรู ป แบบของ
Prototype ที่เกิดจากปัญหาการดารงชีวติ
ประจาวัน
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
บูรณาการความรู้ของหมวดรายวิ ช า
ศึ ก ษาทั่ ว ไปและวิ ช าชี พ สร้ า งสรรค์
แนวคิ ด ผ่ า นกระบวนการคิ ด เชิ ง
ออกแบบ (Design Thinking) เพื่ อ ให้
ผู้เ รีย นเสนอวิธีก ารใหม่ๆ ในรูป แบบ
ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน
( Project Based Education) ใ น ก า ร
แก้ ไ ขปั ญ หา สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ
ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ โดยเฉพาะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ตนเอง สังคม และวิชาชีพ
(Social Innovation) ผ่านกระบวนการ
ทางานเป็นทีม
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดย
เ น้ น ห ลั ก ก า ร ท า ง ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติด้วย
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้
เป็ น ไปตามลั ก ษณะของรายวิ ช า
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น
ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง

กลยุทธ์การประเมินผล

1. ประเมินทักษะที่ใช้ในกระบวนการ
ของการคิดเชิงออกแบบ ประกอบด้วย
การ เข้าใจปัญหา การกาหนดปัญหา
ให้ ชั ดเจน การระดมความคิ ดการ
สร้างต้นแบบที่เลือก และการทดสอบ
2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ผา่ น
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (4Cs)
ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์
(Critical Thinking) การสื่อสาร
(Communication) การร่วมมือ
(Collaboration) และ ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity)

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทัก ษะทางปัญ ญานี้สามารถ
ท าได้ โ ดยการออกข้ อ สอบที่ ใ ห้
นิสติ แก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของ
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ วิ ธี ก า ร
แก้ปัญหา
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PLO 8 ผู้ เ รี ย นสามารถ
วิเ คราะห์ค วามเหมาะสม
ของระบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น ก า ร
วางแผนด าเนิ น การได้
อย่างเป็นระบบ

PLO 9 ผูเ้ รียนสามารถ
แยกแยะ และประยุกต์ใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหาทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

PLO10 ผูเ้ รียนสามารถ
ออกแบบและพัฒนาระบบ
ทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสมตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้
ตลอดจนฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านใน สถา น
ประกอบการ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านนี้อาจทาได้ในระหว่างการ
สอน โดยอาจให้ นิ สิ ต แก้ ปั ญ ห า
วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง วิ ธี
แก้ปัญหาและให้นาเสนอแนวคิดของ
การแก้ ปั ญ หา ผลการวิ เ คราะห์
ประสิท ธิภาพต่อนิสิตในชั้นเรีย น จัด
กิ จกรรมการเรีย นรู้ใ นรายวิชาต่ า งๆ
ให้ นิ สิ ต ได้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง
และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใ ห้
ผู้เรียน เน้นการปฏิบัติการด้วยตนเอง
และ ลงมือปฏิบัติการกับโจทย์ปัญหา
จริง
2. มี ก ารก าหนดโจทย์ แ ละสร้ า ง
กรณีศกึ ษาที่สอดคล้องกับรายวิชานั้น
ๆ ที่สามารถนาไปประยุกต์และฝึกใช้
วิธีการแก้ปัญาหาทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ได้
มีก ารสอนการออกแบบ การพัฒนา
การบู ร ณาการ การแก้ ปั ญ หาที่ ใ ช้
กรณี ศึ ก ษาจริ ง ผ่ า นกระบวนการ
ศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ทางาน เพื่อให้นิสิตสัมผัสการท างาน
จริง

กลยุทธ์การประเมินผล

ประเมินทักษะที่ใช้ในกระบวนการนี้
ผ่านทักษะการจัดการ การควบคุม
การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การ
ดาเนินการของระบบที่เ กี่ย วข้ อ ง
กั บ ศาสตร์ ท างด้ า นวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์

1. แบบสังเกต
2. แบบประเมินตามรายการที่ต้อง
ปฏิบัติ
3. แบบประเมินตนเองของผู้เรียน
4. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
5. แบบประเมินความสามารถการ
ใช้ทักษะ

1. ประเมินจากเทคนิคในการใช้
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ
ความสาเร็จของโครงงานใน
ภาพรวม
2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรูจ้ าก
ความพึงพอใจที่ได้รับจากสถาน
ประกอบการ

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO)
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO 1

PLO 2

1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ ีคุณค่าของสังคม มีวนิ ัย
ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(5) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง
ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ตอ่ บุคคล องค์กร
และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
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(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
รวมทั้งการนาไปประยุกต์
(5) รูเ้ ข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง
(6) มีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้
จริง
(8) สามารถบูรณาการความรูใ้ นสาขาวิชาที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม
(5) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิ าหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปญ
ั หา
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทางาน
(3) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
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PLO 3
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(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุม่
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อม

ทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
6.สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา
001101
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
001102
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
001103
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
001104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
001205
และวิชาชีพ
กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั
002101
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
002102
ความฉลาดทางดิจิทัล
กลุ่มทักษะชีวิต
003101
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
003102
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
003203
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
003204
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น
003305
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
003306
บูรณาการความรู้สนู่ วัตกรรมทางวิชาชีพ
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
226111
การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอนคาสั่ง
226131
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์
226192
เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
226193
คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์
226221
การออกแบบระบบดิจิทัล
226232
หลักการอิเล็กทรอนิกส์
226251
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
226361
แนวคิดของปัญญาประดิษฐ์
241161
การคานวณพื้นฐาน
244107
ฟิสิกส์เชิงไฟฟ้า
247181
สถิตเิ บือ้ งต้นสาหรับวิทยาการข้อมูล
กลุ่มเฉพาะด้าน
100007
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
226112

การจาลองและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

226241
226242
226252
226294
226295

สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
ระบบสมองกลฝังตัว
หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลักการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ระบบจัดการฐานข้อมูล
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
226296
226297
226343
226344
226353
226381
226398
226399
226482
226483
226484
226485
226486
226487
กลุ่มเอกเลือก
226313
226314
226315
226316
226317
226318

ชื่อวิชา
หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
วิทยาการหุน่ ยนต์
ความมั่นคงไซเบอร์
โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
ระบบปฏิบัตกิ าร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
การฝึกงาน
สหกิจศึกษา
การศึกษาอิสระ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 1
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 2
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การออกแบบประสบการณ์และส่วน
เชื่อมต่อผู้ใช้งาน
การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ
การทาเหมืองข้อมูลและจักรกลเรียนรู้
วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์
หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
226345
226346
226347
226348
226349
226354
226355
226356
226357
226358
226359
226362
226363
226364
226371
226372
226373
226374

ชื่อวิชา
การประมวลผลแบบเอดจ์
เทคโนโลยีสีเขียวและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ
วิธีการออกแบบระบบบนชิป
วิศวกรรมหุน่ ยนต์
หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์
การบริหารจัดการระบบและเครือข่าย
การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและการ
ประยุกต์
การสื่อสารแบบเคลื่อนที่และไร้สาย
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
การจัดการเครื่องแม่ขา่ ยแบบปรับเปลี่ยน
ได้
หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีเครือข่าย
การเรียนรู้เชิงลึก
อากาศยานไร้คนขับและการใช้งาน
การออกแบบและการสร้างอากาศยานไร้
คนขับ
การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิ
ทัศน์
การประมวลสัญญาณดิจิทัล
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเซ็นเซอร์
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
ชื่อวิชา
226375
บล็อกเชน
หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
226091
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอืน่
226101
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
226102
หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม
226103
เริ่มต้นกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
226104
หลักการการประมวลผลและการแสดง
ภาพข้อมูล
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74
คาอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีจติ อาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม มีวนิ ัย
ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ น ผู้น าและผู้ ตาม สามารถทางานเป็ นที มและสามารถแก้ ไ ข
ข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(5) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์ก รและ
สังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตต้องมีคุ ณธรรม จริย ธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับ
ความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัย ในชีวิ ต ความสาเร็จทางธุ รกิ จ ผู้พัฒนาและ/หรื อ ผู้
ประยุกต์โปรแกรมจาเป็นมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้ เช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขา
อื่น ๆ อาจารย์ที่ส อนในแต่ล ะวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เ กี่ย วกั บ สิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ
เพื่อให้นิสิตสามารถ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้ง
อาจารย์ตอ้ งมีคุณสมบัติ ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้
นอกจากนั้ น หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมยั ง มี วิ ช าเกี่ ย วกั บ กฎหมาย และจริ ย ธรรม
คอมพิ ว เตอร์ เป็ น วิ ช าบั ง คั บ อาจารย์ ที่ ส อนต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารวั ด มาตรฐานในด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นข้อสอบอาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่าง ทา
กิจกรรมที่กาหนด มีการกาหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนน
ความประพฤติของนิสิต นิสติ ที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องทากิจกรรมเพื่อสังคม
เพิ่มก่อนจบการศึกษา
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่ อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยโดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนิสิตต้อง
มีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น
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สมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่นเป็น
ต้ น นอกจากนี้ อาจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ งสอดแทรกเรื่ องคุ ณธรรม จริ ย ธรรมในการสอนทุก
รายวิชารวมทั้งมี การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ทาดี ทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาทีมอบหมายและการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิ เ คราะห์ ออกแบบ ติ ด ตั้ ง ปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ ประเมิ น ระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
รวมทั้งการนาไปประยุกต์
(5) รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา
และแนะน าให้ ผู้ เ รี ย นทาการค้ น คว้ า หรื อ ท าความเข้ า ใจในประเด็ น ปลี ก ย่ อ ยด้ ว ยตนเอง
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นอกจากนี้ การสอนจะเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์และชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฎการณ์ตา่ ง ๆ ในสภาพแวดล้อมจริง
ผูเ้ รียนได้ทาการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเองทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆ
นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชา
ในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นิสิตอยู่ในหลักสูตร ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติของนิสิตในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทา
(4) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา อย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุ ก ต์ค วามรู้และทัก ษะกั บ การแก้ไ ขปัญ หาทางคอมพิวเตอร์ ไ ด้
อย่างเหมาะสม
(5) ใช้ประสบการณ์ท างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้ อย่าง
เหมาะสม
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ให้มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จัก ค้นคว้า
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เกิดทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีการพัฒนา
ค้นหาความรู้ใ นเรื่องที่ตนเองสนใจแล้วมาเสนอเพื่อสร้างทัก ษะในการอภิป รายและนาเสนอ
อาจารย์ ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้ง
แนวคิด ด้วยตนเอง
ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดย
การประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียว จาก
กลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนิสิตเช่นประเมิน จากการ
นาเสนอรายงานในชัน้ เรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสาร ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกในการแก้ ปั ญ หา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้รว่ มทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็น ผู้ริ เ ริ่ มแสดงประเด็ นในการแก้ไ ขสถานการณ์ทั้ งส่ว นตั ว และ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ อย่าง
ต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน
คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ ต้อง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ให้นิสิตระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นิสิตไป
เรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ (1) (2)และ (3)ได้ในระหว่าง
การทากิจกรรรมร่วมกัน
ใช้ก ารสอนที่มีก ารก าหนดกิจกรรมให้มีก ารท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้ อ ง
ประสานงานกับผูอ้ ื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และ
ความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
(1) สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน ได้
เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่ม ใน
ชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ตอ่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการเขี ย น พร้ อ มทั้ ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวั ด มาตรฐานนี้ อ าจท าได้ ใ นระหว่ า งการสอน โดยอาจให้ นิ สิ ต แก้ ปั ญ หา
วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี แ ก้ ปั ญ หา และให้ น าเสนอแนวคิ ด ของการแก้ ปั ญ หา ผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และ
กลุ่มนิสติ
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจากความสามารถในการอธิบาย
ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มกี ารนาเสนอ
ต่อชั้นเรียน
6. สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตตระหนักและเห็นความสาคัญของการดูแล
รักษาสุขภาพ การจัดท่าทางในการทางานและการเรียนให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีการนาเสนอ
ผลงานหน้าห้องเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้มีความมั่นใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะ
การนาเสนอด้านวิชาการ
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2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ประเมินจากการนาเสนอผลงาน มีแบบประเมินที่มหี ัวข้อด้านบุคลิกภาพ และมีการ
ใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองให้มีภาวะสุขภาพ ที่ดยี ิ่งขึ้น
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้ง
สถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบ
ได้
1. ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2. จัด ตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนใน
รายวิชา
3. จัดให้มีการประเมินข้อสอบของรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้
4. จัดให้นิสิตประเมินประสิทธิภาพในการสอนในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้น
การทาวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้
ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รและหน่ ว ยงานโดยองค์ ก รระดั บ สากล โดยการวิ จั ย อาจจะ
ดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. ภาวการณ์ ไ ด้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่ง
แบบสอบถาม เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาและเข้ า ท างานในสถ าน
ประกอบการนัน้ ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 5 เป็นต้น
3. การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
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4. การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถาม
เมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบั ติด้านอื่น ๆ ของ
บัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ ในสถานศึกษานั้น ๆ
5. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรูจ้ ากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ ด้วย
6. ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จานวนโปรแกรมสาเร็จรูป
ที่พั ฒนาเองและวางขาย, (ข) จานวนสิท ธิบัตร, (ค) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ , (ง)
จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ , (จ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่
ทาประโยชน์ตอ่ สังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชา
ใดได้รับอักษร I หรืออักษร P
2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม
เกณฑ์ก ารส าเร็จการศึก ษาตามหลั ก สูตรเป็นไปตามข้อบังคับ สาเร็จการศึก ษาตามหลัก สูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็น
อันดับแรก
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา ที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และจัด
กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
2. มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
4. จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
5. จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
6. จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มแี บบสอบถามสาหรับหน่วยงาน หรือองค์กร
ที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
ส่ว นหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกั บความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง
แท้จริง
3. นิสิต
3.1

การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 คณะพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ กั บ นิ สิ ต ทุ ก คนพร้ อ ม
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการ
จัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิ ิต
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
อาจารย์ป ระจาต้องมีคุณวุฒิเ ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก ารเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
4.1.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
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4.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นิสติ และมีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2

การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลัก สูต ร และผู้สอน จะต้องประชุ มร่ วมกั นในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มีนโยบายในการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาร่วมสอนใน
บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
โดยคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ
สอน และสิ่งสนับ สนุนการเรีย นการสอน ทั้งนี้เ พื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับ ทราบข้อ มูล และน าไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ซึ่งจะ
รายงานข้อมูลการดาเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตรา
การสาเร็จการศึกษา จานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลัก สูตรในแต่ละป
ปัจจัย /สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ จานวนนิสิ ตตามแผนการศึก ษา การเปลี่ย นแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร
การประเมินหลั ก สู ตรจากผู้ส าเร็จการศึก ษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ
ดาเนินการใหม่สาหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประเมินผูเ้ รียน กรณีที่นสิ ิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่
จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่
ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ดังต่อไปนี้
1. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ร่ ว มกั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ห้ อ งละ 100 เครื่ อ ง 2
ห้องเรียน ณ อาคารเรียนรวมใหม่หลังที่ 3
2. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ร่ ว มกั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ห้ อ งละ 80 เครื่ อ ง 6
ห้องเรียน ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่อง
และอุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
4. ห้องปฏิบัติการดิจทิ ัลและไมโครโพรเซสเซอร์ประกอบด้วย
4.1 คอมพิวเตอร์จานวน 20 เครื่อง
4.2 ชุดฝึกปฏิบัติไมโครโพรเซสเซอร์จานวน 20 ชุด
4.3 ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจทิ ัลขั้นสูงจานวน 20 ชุด
4.4 ชุด ฝึก หุ่นยนต์ขนาดเล็ก จานวน 15 ชุด พร้อมหุ่นยนต์จาลองการเคลื่อนไหว
มนุษย์ 1 ตัว
5. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์)
5.1 โต๊ะปฏิบัติการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จานวน 20 ตัว
5.2 ชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้าจานวน 20 ชุด
5.3 ชุดปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์จานวน 20 ชุด
มหาวิท ยาลั ย พะเยายั งเตรีย มทรัพยากรให้บ ริก ารในการค้นคว้าศึก ษาด้วยตอนเอง
สืบค้นข้อมูลและสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
6. ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์เ ชื่ อมต่ อ เครือ ข่ า ย 133 เครื่ อ ง พร้ อ มเชื่ อ มต่ อ ระบบเครือ ข่าย
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา
7. บริการ Wireless Access Point จานวน 146 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรีย น
และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps
จานวนทรัพยาการสารสนเทศที่มใี ห้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ
จานวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จานวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีจานวนกว่า 100,00 รายการ ซึ่งเกินจานวนที่กาหนดโดย ประกาศสานักงาน
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คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ
จองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยในอนาคตจะมีการจัดหาทรัพยากรสาหรับการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ดังนี้
1.โต๊ะฝึกปฏิบัติการและชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจทิ ัล20 ชุด
2. ชุดฝึกปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ชุดฝึกปฏิบัติการระบบเครือข่าย อาทิเช่น เราท์เตอร์ สวิทช์เลเยอร์สอง สวิทช์เลเยอร์
สาม ไฟร์วอล ชุดปฏิบัติการ VOIP ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่ายไร้สาย
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรตามปริมาณนิสิตที่รับเข้ามาทุกปีการศึกษา
และต้องคานึงถึงความทันสมัยของอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง

88
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน
การดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(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) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3







ปีท่ี 4 ปีท่ี 5









9
1-5
9

10
1-5
9

10
1-5
9

11
1-5
9

11
1-5
9

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. การประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอ
คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรูใ้ นการใช้กลยุทธ์การสอน
2. อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
3. การสอบถามจากนิ สิ ต ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และ
ผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การประเมิ น การสอนโดยนิ สิ ต ทุ ก ปลายภาคการศึ ก ษา โดยส านั ก ทะเบี ย นและ
ประเมินผล
2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
3. การประเมินการสอนโดยตัวอาจารย์ผู้สอนเอง (ประเมินตนเอง)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมประกอบด้วย 3 ด้านหลักคือ
1. ประเมินจากนิสิตชั้นปีสุดท้าย และติดตามจากการฝึกงานของนิสิต ซึ่งจัดให้มีการ
ประเมินจากผู้ดูแลนิสิตขณะฝึกงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรจาก
บัณฑิตที่จบการศึกษาในช่วงวันรับปริญญาอีกด้วย
2. ประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ป ระกอบการที่เป็นนายจ้าง โดยมีการส่งหนังสื อถึ ง
นายจ้างของบัณฑิตเพื่อสอบถามถึงความรูค้ วามสามารถ และการทางานโดยรวมของบัณฑิต
3. ประเมิ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหน่ ว ยงานภายนอกทั้ ง
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานและผู้ประกอบการภายนอก
4. ประเมินจากการประชุมตัวแทนนิสติ กับอาจารย์ในสาขาวิชา
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุ ณภาพการศึก ษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ร ะบุ ใ น
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะท าให้ท ราบ
ปัญหาของการบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที
ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ซึ่งทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทา
ทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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100

101

102

103
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

พ.ศ. 2560

2565

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
30 หน่วยกิต
- วิชาแกนทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
36 หน่วยกิต
2.2.1 กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3 หน่วยกิต
2.2.2 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง
9 หน่วยกิต
ซอฟตแวร
2.2.3 กลุมโครงสรางพื้นฐานของ
12 หน่วยกิต
ระบบ
2.2.4 กลุมฮารดแวรและ
12 หน่วยกิต
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร์
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 ประสบการณ์ภาคสนาม
2.4.1 ฝึกงาน
0-3 หน่วยกิต
2.4.2 สหกิจศึกษา
6-9 หน่วยกิต

97 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

93 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต

43 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

44 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

120 หน่วยกิต

133(1) หน่วยกิต

129(1) หน่วยกิต

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

เกณฑ์มาตรฐาน มคอ.1

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไป
001101

001102

001103

30

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป

การใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5) 001101
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่ง ประโยค ส านวน
และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญจากการฟัง
และการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการ
แสดงความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
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) 001102
Ready English
ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและ
บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถาม
ทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน
ร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English
usage in listening, speaking, reading and writing,
development of English usage for daily-life including getting
acquainted with someone, accept and decline invitation,
direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying
goodbye for someone
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5) 001103
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์
และไวยกรณ์ ใ นการสื่ อ สารตามสถานการณ์ ต่ า งๆ ใน
บริบ ทสากล ได้แ ก่ การวางแผนการเดิน ทาง การจอง
โรงแรม ผ่านอิน เทอร์เ น็ ต การโทรศัพท์ในการสื่ อ สาร
ระหว่ า งประเทศ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในสนามบิ น
ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า
เมื อ ง ศุ ล กากร การเข้ า พั ก ในโรงแรม การอธิ บ าย
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการ
รับประทานอาหารแบบตะวันตก

30

สาระที่ปรับปรุง
หน่วยกิต

ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
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

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

ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน 3(2-2-5)
English for Daily Life
ค า ศั พ ท์ ส า น ว น ว ลี แ ล ะ ไ ว ย า ก ร ณ์
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การสื่ อ สารข้ อ มู ล
เบือ้ งต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ่นื ในชีวติ 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

109
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

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
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ
ในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด
อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจาก
สื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง
การตี ค วามและการน าเสนอข้อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ต่อ
การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in
daily life, English usage for listening, speaking, reading
and writing including e-mail, summarizing from media,
news reading and sharing, data interpretation from
graphs and tables, interpretation and information
presentation for further study and future careers
พลเมืองใจอาสา
3(3-2-5) 001205
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ
จิ ต อาสา ส านึ ก สาธารณะ ความกตั ญ ญู พลเมื อ งกับ
ประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมและกระเส
ไหลวนของวัฒนธรรมโลก
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
และความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแส
การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน
ความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค
จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence
management in multicultural society, social and cultural trends
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ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด
อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย
และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว
Intermediate level English vocabulary, expressions,
phrases and grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for communicating in familiar
situations and describing familiar matter

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
การใช้เทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ ยุคดิจทิ ลั 1(0-2-1)
Technology Usage in Digital life
แนวคิ ด เกี่ย วกับ เทคโนโลยี ท างคอมพิว เตอร์
และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สานักงาน หลักการทา
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์
สานักงาน
Concepts of computer and internet
technology, office software, principles of electronic
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003202

in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s
regional, Phayao and University of Phayao dimensions
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(3-2-5) 002102
Health and Environment Management
แนวคิด ด้า นสุ ขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุ ข ภาพ
กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์
และวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
อารมณ์กับสุ ขภาพ นั น ทนาการและการออกกาลังกาย
โรคระบาด โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ อุ บั ติ เ หตุ ท าง
จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน
และการจัดการน้าในชีวิตประจาวัน การจัดการและแปร
รูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5) 003101
Communication in Digital Society
ความรู้พ้นื ฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
เครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุ รกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ
และ
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัด
กรอง และเลื อกสรรข้ อมู ลเพื่ อน ามาใช้ ในการท างานและ
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

004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5) 003102
Art of Living
การสร้างแรงบั น ดาลใจ การตั้ง เป้า หมายและการ
วางแผนการดาเนินชีวติ การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน
หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยแนวคิ ด
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commerce, 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 การคัด สรรข้อมู ล ข่า วสารมาใช้ แ ละ
น าเสนอข้อมู ล การสื่อสารอย่า งมี จริยธรรมและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร
เทศและการสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning information
technology, principles of information accessing and
information, extracting information and presentation,
ethical communication according to laws concerning
information technology and communication
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต 3(3-2-5)
Artistic for Life Management
บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การรับ
ฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ความหลากหลายทาง
สั ง คมและวั ฒ นธรรม หลั ก การความส าคัญ ของ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิต หลักการ
และความส าคั ญ ของการจั ด การทางสุ ข ภาพ
ทางกาย จิ ต ใจ และสั ง คม และ บุ ค ลิ ก ภาพและ
ก ารแ ส ด ง ออก ในสั ง ค ม ก ารแ ส ด ง ออก ถึ ง
พฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามได้
กฎหมายในชี วิ ต ประจ าวั น ความรอบรู้ ท างด้ า น
การเงินส่วนบุคคล
Roles and duties in cooperative works,
persuasion, accepting different opinions, social
and cultural diversity, principles and importance
of environmental management for earning a
living, principles and importance of physical
health, mental health and social management,
personalities and social expression, proper
behavior patterns, laws in daily life, knowledge
concerning personal finance
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
ป รั ช ญ า ก า ร คิ ด ห ลั ก ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิ จ ารณญาณและคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ หลั ก การคิ ด
อย่างสร้างสรรค์ หลักการทางานร่วมกันและการ
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เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning,
appreciation in self value and others, goal setting in life and
planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle
concept of sufficiency economy,thinking system, positive
thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion
control and management

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5)

Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ
มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบท
สังคมไทยและสังคมโลก
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

สื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อ
การเติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพ
และการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะ
การคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ ทั ก ษะการสื่ อ สาร และทั ก ษะการ
เรี ย นรู้ ต ลอดชีวิ ต ที่ จาเป็ น ส าหรั บ อนาคต ทั ก ษะ
ทางด้านการเงินส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of critical and
analytical thinking, creative thinking, collaboration,
communication, lifelong learning and growth
mindset, development of social skills, personality
and expression in society, thinking skills, creative
thinking, communication skills and lifelong learning
for future, personal financial skill
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ชุ ม ช น ก า ร ศึ ก ษ า
วัฒนธรรมและวิถีชวี ิตของชุมชน การทางานร่วมกัน
เป็นทีม จิตวิทยาการทางานเป็นทีม การแสดงออก
ในที่ส าธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์
และ การดาเนินการตามแผนในการทางานเป็นทีม
สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตนเองตามกฎหมายในการ
ดารงชีวิตในสังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่
รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและ
ความสาคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย
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
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
1(0-2-1)
และชุมชน
Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ
การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การ
วางแผนและดาเนินโครงการทางด้านสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นา
ด้านสุขภาพ สิง่ แวดล้อม 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 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5)
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุค
ดิ จิ ทั ล การวางแผนและท าธุ ร กรรมทางการเงิน
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 เชิ ง ออก แ บ บ คุ ณ ธ รรม จริ ย ธ รรม 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
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม
3(0-6-3)
ทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว
ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ
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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
หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่วยกิต
วิชาแกน
30 หน่วยกิต
วิชาแกน
32 หน่วยกิต
226112 การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอนคาสั่ง
3(2-2-5) 226111 การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอน
3(2-2-5)
และปริทัศน์
คาสั่งและปริทัศน์
Procedural Programming and Paradigms
Procedural Programming and Paradigms
หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ
หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์ การทางานของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ของคอมพิวเตอร์ การท างานของฮาร์ด แวร์ และ
ปริทัศน์ของโปรแกรม หลักการวิเคราะห์ปัญหาทาง
ซอฟต์ แ วร์ ปริ ทั ศ น์ ข องโปรแกรม หลั ก การ
คอมพิวเตอร์ ตัวแปรและชนิดของตัวแปร ตัวกระทาการ
วิเคราะห์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ตัวแปรและชนิด
และนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล คาสั่งควบคุมแบบ
ของตัวแปร ตัวกระทาการและนิพจน์ การรับและ
ลาดับ คาสัง่ ควบคุมแบบทางเลือก คาสั่งควบคุมแบบ
แสดงผลข้ อ มู ล ค าสั่ ง ควบคุ ม แบบล าดั บ ค าสั่ ง
ทาซ้า แถวลาดับ ฟังก์ชนั ไลบรารีฟังก์ชัน ชนิดข้อมูลแบบ
ควบคุ ม แบบทางเลื อ ก ค าสั่ ง ควบคุ ม แบบท าซ้า
โครงสร้าง ตัวชี้ตาแหน่ง การดาเนินการกับไฟล์ การเขียน
แถวลาดับ ฟังก์ชัน ไลบรารีฟังก์ชัน ชนิดข้อมูลแบบ
โปรแกรมเพื่อประยุกต์แก้ปญ
ั หาจริง
โครงสร้า ง ตั วชี้ต าแหน่ง การด าเนิน การกับ ไฟล์
Principle of computer process, computer
การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์แก้ปัญหาจริง
architecture, hardware and software process,
Principles of computer process, computer
programming paradigms, principle analysis of computer
architecture, hardware and software process,
programming problem, variables and type of variables,
programming paradigms, principles analysis of
operator and expression, input and output data,
computer programming problem, variables and
sequential control statement, selection control
type of variables, operator and expression, input
statement, iteration control statement, array, function,
and output data, sequential control statement,
library function, structure variable, pointer, file
selection control statement, iteration control
operation, programming for realistic problem
statement, array, function, library function,
structure variable, pointer, file operation,
programming for realistic problem
226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์ 4(3-3-8) 226131 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง
3(2-3-6)
Computer Electrical Circuit Analysis
คอมพิวเตอร์
นิยาม หน่วยวัด ตัวแบบและการจาลองวงจร ตัวต้านทาน ตัว
Computer Electrical Circuit Analysis
เก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนา กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์
นิยาม หน่วยวัด ตัวแบบและการจาลองวงจร ตัว
กาลังไฟฟ้า การวิเคราะห์โหนดและเมช ทฤษฎีการซ้อนทับ ทฤษฎี
ต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนา กฎของโอห์ม
เทวินนิ และนอร์ตัน การส่งผ่านกาลังสูงสุด วงจรอนุพันธ์อันดับ
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ กาลังไฟฟ้า การวิเคราะห์โหนด
หนึ่ง วงจรอนุพันธ์อันดับสอง เฟสเซอร์ เรโซแนนซ์ การวิเคราะห์
และเมช ทฤษฎีการซ้อนทับ ทฤษฎีเทวินินและนอร์
วงจรกระแสตรง การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับ
ตั น การส่ ง ผ่ า นก าลั ง สู ง สุ ด วงจรอนุ พั น ธ์อัน ดั บ
Definition, measurement unit, circuit modeling and simulation,
หนึ่ง วงจรอนุพันธ์อันดับสอง เฟสเซอร์ เรโซแนนซ์
resistor, capacitor, inductor, Ohm’s laws, Kirchhoff’s laws, electric
การวิเคราะห์วงจรกระแสตรง การวิเคราะห์วงจร
power, node and mesh analysis, superposition theorem, Thevenin’s
กระแสสลับ
and Norton’s theorem, maximum power transfer, first-order circuits,

สาระที่ปรับปรุง

ปรับรหัสรายวิชา

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.ปรับหน่วยกิต
จานวนชั่วโมง
บรรยาย และ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตัวเอง
3.ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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second-order circuits, phasors, resonance, DC circuit analysis, AC
circuit analysis

226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-6) 226232
Principles of Electronics
คุ ณ สมบั ติ ท างไฟฟ้ า ของฉนวน สารกึ่ ง ตั ว น าและ
ตัวนา ทฤษฎีแถบพลังงานสารกึ่งตัวนาแบบบริสุทธิ์ และ
แบบเติ ม สารเจื อ คุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ของสารกึ่ ง ตั ว น า
คุณสมบัติรอยต่อพีเอ็น คุณลักษณะกระแสตรงของไดโอด
ทรานซิ ส เตอร์ เฟทและมอสเฟท ไดโอดชนิ ด ต่ า งๆ
อุปกรณ์รับสัญญาณชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ส์กาลัง การไบแอสทรานซิส เตอร์
และเฟท การวิเคราะห์เสถียรภาพของไบแอส การคานวณ
อั ต ราขยาย อิ ม พิ แ ดนซ์ ด้ า นเข้ า และด้ า นออกในวงจร
อิเล็ ก ทรอนิก ส์ การเชื่อมต่อวงจรแบบต่า งๆ วงจรออป
แอมป์พื้นฐาน กระบวนการผลิตวงจรรวม การตระหนัก
ถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์
Properties of electric insulator, semiconductor and
conductor, band theory, intrinsic and extrinsic
semiconductor, properties of P- N junction,
characteristics of DC for diodes, transistor, FET, MOSFET
and sensors, application of power electronic, transistor
and FET bias, analysis of bias stability, calculating gain
rates, input and output impedance, connecting different
circuit, principles of OPAMP, integrated circuit process,
e-waste awareness
241151 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์
และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ของ
จานวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต
อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่
กาหนด
Mathematic induction, limit, continuity,
differentiation and integration of real-valued and
vector-valued functions of a real variable and their
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Definition, measurement unit, circuit
modeling and simulation, resistor, capacitor,
inductor, Ohm’ s laws, Kirchhoff’ s laws, electric
power, node and mesh analysis, superposition
theorem, Thevenin’ s and Norton’ s theorem,
maximum power transfer, first- order circuits,
second- order circuits, phasors, resonance, DC
circuit analysis, AC circuit analysis
หลักการอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-6)
Principles of Electronics
ภาพรวม คุณสมบัติทางไฟฟ้าของฉนวน สารกึ่ง
ตัวนาและตัวนา ทฤษฎีแถบพลังงานสารกึ่งตัวนาแบบ
บริสุทธิ์ และแบบเจือสาร วัสดุอิเล็คทรอนิคส์ ไดโอด
ทรานซิสเตอร์สองรอยต่อ วงจรทรานซิสเตอร์มอส
การไบแอสทรานซิสเตอร์ โครงสร้างเซลล์เก็บข้อมู ล
การเชื่อมต่อและสัญญาณ ตัวขยายดาเนินการ การ
บัดกรี ผังวงจรและพีซีบี
Overview, Properties of electric
insulator, semiconductor and conductor, band theory,
intrinsic and extrinsic semiconductor, Electronic
materials, diodes, bipolar transistors, MOS transistor
circuits, Transistor bias, Storage cell architecture,
Interfacing logic families and signals, Operational
amplifiers, soldering, schematic circuit and PCB

สาระที่ปรับปรุง

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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241152

241253

244101

applications, techniques of integration, improper
integrals, applications of derivative, indeterminate form
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น
เบือ้ งต้น ลาดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์
ของฟังก์ชันมูลฐานปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร
Vector algebra in three dimensions, introduction
to line integrals, sequences and series of
numbers,Taylor series expansions of elementary
functions, numerical integration, polar coordinate
system, calculus of real-valued functions of two
variables
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์
เส้นตรง ระนาบและพืน้ ผิว ในปริภูมิสามมิติแคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
Introduction to differential equations and their
applications, lines, planes, and surfaces in threedimensional space, calculus of real-valued functions of
several variables and its applications
ฟิสิกส์ I
4(3-3-8)
Physics I
หน่วยการวัดทางฟิสกิ ส์ ปริมาณสเกลาร์และ
ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งในมิติ
การเคลื่อนที่ภายใต้สนาม 1 แรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลมและ
กลศาสตร์ของวัตถุแข็งแกร่ง โมเมนตัมและการชน งาน
พลังงาน และกฎการอนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของ
สสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการ
ได้ยิน แสง สมบัติแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความ
ร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าชอุดมคติ สมการสถานะและ
กฎข้อ 4 ของเทอโมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าช และ
เครื่องยนต์ความร้อน
Physical measurement units, scalar and vector
quantities, motion under acceleration in 1 dimension,
motion under gravity field, force equilibrium and
Newton’s law of motion, circular motion and rigid-body
mechanics, momentum and collision, work energy and
conservation law in physics, properties of matter, fluid
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mechanics, wave and vibration, sound and hearing,
light, properties of light, lens and vision, heat and
temperature, ideal gas system, state equation and 4
rules of thermodynamics, kinetic theory of gases and
heat engines
244102 ฟิสิกส์ II
4(3-3-8)
Physics II
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์
สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวนาแบบต่างๆ การหา
สนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ประจุไฟฟ้าและ
สารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งกาเนิด
สนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่
ของประจุไฟฟ้า กฎของปิโอซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์
การเหนี่ยวนาแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความ
เหนี่ยวนาแหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ RLC ทฎษฎีสัมพันธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่
ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
Electrostatistic, charges and electrical force,
vector of electrical field from charges on various
conductors, electrical field from Gauss’s law, potential,
capacitance and dielectric materials, current and
resistance, direct current circuits, magnet and source of
magnetic field, vector of magnetic field from charge
motions, Bio-Savart’s law and Ampere’s law, magnetic
inductance and Faraday’s law, inductance, source of
alternative current RLC circuits, relativity theory,
modern physics, quantum physics, atomic physics and
nuclear physics
264202 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง ค่าคาดหมาย
และโมเมนต์ฟงั ก์ชัน การทดสอบสมมติฐานและการ
อนุมานทางสถิติ การถดถอยและสหสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนและการประยุกต์ใช้กระบวนการ
ทางสถิติในการแก้ปญ
ั หาทฤษฎีการประมาณค่า ทฤษฎี
การทดสอบความมีนัยสาคัญสาหรับพารามิเตอร์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การ
วิเคราะห์พสิ ัย การทดสอบความกลมกลืนกันและการ
ทดสอบความอิสระการวิเคราะห์อนุกรมเวลา การ
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สาระที่ปรับปรุง

แก้ปญ
ั หาในงานวิศวกรรมโดยใช้เทคนิคทางสถิตแิ ละการ
ประยุกต์
Probability theory, random variables, discrete and
continuous probability distributions, expected values
and moment function, hypothesis testing and statistical
inference, regression and correlation, analysis of
variance and application of statistical methods in
problem solving, estimation theory, theory, test of
significance about parameter, analysis of variance
(ANOVA), analysis of mean (ANOM) and analysis of
range (ANOR), goodness of fit test and test of
independence, time series analysis, selected problems
in engineering works using statistical technique and
adaption
226192

226213

คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับวิศวกร
3(2-2-5) 226193
คอมพิวเตอร์
Discrete Mathematics for Computer Engineers
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน พืน้ ฐานของตรรกศาสตร์
ทฤษฎีการพิสูจน์ คณิตศาสตร์เชิงการจัด การนับ
โครงสร้างกราฟ โครงสร้างต้นไม้ สัญลักษณ์และเทคนิค
พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ การเรียกซ้า ภาษาเรกกูลาร์
นิพจน์ ภาษาคอนเทกซ์ฟรี ไฟไนท์ออโตมาตา ความ
น่าจะเป็น ตัวแบบเวลาไม่ตอ่ เนื่อง ตัวแบบเวลาต่อเนื่อง
Sets, relations, functions, basic logic, proof
techniques, basics of counting, graphs, trees,
Introduction to mathematical notations and techniques,
recursion, regular languages, context-free languages,

เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Computer Engineering Exploration
แนวคิดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เส้นทางอาชีพ
วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า นการ
แก้ ปั ญ หาและเขี ย นโปรแกรม ทั ก ษะพื้ น ฐาน
วงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทลเลอร์
ทั ก ษะพื้น ฐานด้า นระบบเครือข่า ย ทั ก ษะพื้น ฐาน
การประมวลผลข้อมู ล ทั ก ษะการสื่อสาร ทั ก ษะ
การทางานเป็นทีม
Computer engineering concept, computer
engineering career path, basic skill of problem
solving and computer programming, basic skill of
circuit electronic and micro- controller, basic skill
of computer network, basic skill of data
processing, communication skill, teamwork skill
คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับ
3(3-0-6)
วิศวกรคอมพิวเตอร์
Discrete Mathematics for Computer
Engineers
เซต ความสั ม พั น ธ์ ฟั ง ก์ ชั น พี ช คณิ ต บู ลี น
ตรรกศาสตร์ ทฤษฎี ก ารพิสู จน์ คณิต ศาสตร์เ ชิง
การนับ การจัดหมู่ กราฟ ต้นไม้ การเรียกซ้า ลาดับ
และอนุกรม เมทริกซ์ ออโตมาตาจากัดและภาษา
คอนเทกซ์ฟรี เครื่องทัวริ่ง
Sets, relations, functions, boolean algebra,
logic, proof techniques, basics of counting,
combination graphs, trees, recursion, sequences

รายวิชาใหม่

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.ปรับจานวน
ชั่วโมงบรรยาย
ปฏิบัติ และ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตัวเอง
3.ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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226121

finite automata, probability, discrete model, continuous
model
การออกแบบระบบดิจิทัล
4(3-3-8) 226221
Digital System Design
ทฤษฎีเบื้องต้นของระบบดิจิทัล ลอจิกเกต ตาราง
ความจริง พีชคณิตบูลีน วิธีการลดรูปสมการบูลีน วงจร
คานวณ วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนรีจิสเตอร์
การออกแบบวงจรเชิงผสม วงจรเชิงลาดับ หน่วยความจา
การออกแบบระบบดิ จิ ทั ล ภาษาบรรยายฮาร์ ด แวร์
แบบจาลองและการจาลองการทดสอบแบบ
Basic theory of digital system, logic gates, truth
table, boolean algebra, boolean equation reduction
methods, arithmetic circuits, flip-flops, counters, shift
registers, combinational and sequential circuit design,
memory, digital systems design, hardware description
language, modeling and simulation

226351

คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5) 226251
Computer and Data Communications
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด
การส่งข้อมูล การควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยี
ของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริเวณกว้าง
สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล
Data communications networks and open system
standards, data transmission, data link controls,
technologies of local area network and wide area
networks, communication architecture and protocols

226394

ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5) 226361
Artificial Intelligence
หลั ก การและประวั ติ ข องปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ปริ ภู มิ
สถานะและการค้ น หา ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารค้ น หา การแทน
ความรู้ โ ดยใช้ ต รรกะเพรดิ เ คต วิ ศ วกรรมความรู้ การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ เ บื้ อ งต้ น การเรี ย นรู้ ข อง
เครื่ อ งจั ก ร โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง
พันธุกรรม
Principle and history of artificial intelligence, state
space and search, search algorithm, knowledge
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and series, matrix, finite automata, context- free
grammar, and the turing machine
การออกแบบระบบดิจิทัล
3(2-3-6)
Digital System Design
ทฤษฎี เ บื้ องต้ น ของระบบดิ จิทั ล ลอจิ ก เกต
ตารางความจริ ง พี ช คณิ ต บู ลี น วิ ธี ก ารลดรู ป
สมการบูลีน วงจรคานวณ วงจรฟลิปฟลอป วงจร
นั บ วงจรเลื่อนรีจิส เตอร์ การออกแบบวงจรเชิ ง
ผสม วงจรเชิ ง ล าดั บ การออกแบบระบบดิจิทั ล
ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ การสร้างและการทดสอบ
แบบจาลอง
Basic theory of digital system, logic gates,
truth table, boolean algebra, Boolean equation
reduction methods, arithmetic circuits, flip- flops,
counters, shift registers, combinational and
sequential circuit design, digital systems design,
hardware description language, modeling and
simulation
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-3-6)
Computer and Data Communication
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานระบบ
เปิด การส่งข้อมูล การควบคุมการเชื่อมโยง ข้อมูล
เทคโนโลยีของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงาน
บริเวณกว้าง สถาปัตยกรรมการสื่อสารและ โพร
โทคอล การสื่อสารข้อมูลทางกายภาพ
Data communication networks, open system
Interconnection (OSI) standard, internet protocol,
IP Addressing, Subnetting, data transmission,
data link controls, local area network
technologies, communication architecture and
protocols, physical data communications, basic
local area network implementations
แนวคิดของปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
Concepts of Artificial Intelligence
คาจากัดความของปัญญาประดิษฐ์ ระเบียบ
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาด้ ว ยการค้ น หา การค้ น หายุ ค
เริ่มต้น การค้นหาแบบปฏิปักษ์ การเรียนรู้แบบใช้
ผู้เชี่ยวชาญ และไร้ผู้เชี่ยวชาญ ต้นไม้ตัดสินใจ การ
จาแนกข้อมูลจากข้อมูลใกล้ชิด โครงข่ายประสาท
เทียม อัล กอริทึม การจัด กลุ่ม การเรียนรู้แ บบกึ่ง
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ การ
เรียนรู้เชิงลึก
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1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.ปรับหน่วยกิต
จานวนชั่วโมง
บรรยาย และ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตัวเอง
3.ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

1.ปรับจานวน
ชั่วโมงปฏิบัติ
และการศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตัวเอง
2.ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.ปรับชื่อ
รายวิชา
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รายวิชา
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representation by using predicate logic, knowledge
engineering, introduction to natural language processing,
machine learning, artificial neural network, genetic
algorithm

241161

244107

The definition of Artificial Intelligence,
Problem Solving by Searching, Classical Search,
Adversarial Search, Supervised and
Unsupervised Learning, Decision Tree, Nearest
Neighbor Classification, Neural Network,
Clustering Algorithm, Semi- supervised Learning,
Reinforcement Learning, Deep Learning
การคานวณพื้นฐาน
3(2-2-5)
Computational Fundamentals
แนวคิดพื้นฐาน ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ ลาดับและอนุกรมของ
จานวนจริง อนุกรมกาลัง ลิมิต และความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลาย
ตั ว แปรและการประยุ ก ต์ อนุ พั น ธ์ ร ะบุ ทิ ศ ทาง
ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์
Basic concepts, limits and continuity of
functions, derivatives and integral, sequences and
series of real numbers, power series, limits and
continuity of several variable functions, derivative
of several variable function and applications,
directional derivative, multiple integrals and
applications
ฟิสิกส์เชิงไฟฟ้า
3(2-3-6)
Electrical Physics
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ ปรากฎการณ์คลื่น
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์
สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวนาแบบ ต่าง ๆ
การหาสนามไฟฟ้ า จากกฎของเกาส์ ศั ก ย์ ไ ฟฟ้า
ความจุไฟฟ้า และสารไดอิเ ล็ ก ทริก กระแสไฟฟ้า
และความต้ า นทาน วงจรไฟฟ้ า กระแสตรง สาร
แม่เหล็กและแหล่งกาเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์
สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎ
ของบิ โ อซาวาตซ์ แ ละกฎของแอมแปร์ การ
เหนี่ ย วน าแม่ เ หล็ ก และกฎของฟาราเดย์ ความ
เ ห นี่ ย ว น า แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ
วงจรไฟฟ้ า กระแสสลั บ วงจรตั ว ต้ า นทาน ตั ว
เหนี่ยวนา ตัวเก็บประจุและอิเล็กทรอนิกส์พ้นื ฐาน
Mathematics in physics, wave phenomena,
electrostatic, charges and electrical force, vector
of electrical field from charges on various
conductors, electrical field from Gauss’ s law,
potential, capacitance and dielectric materials,
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247181

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
97 หน่วยกิต
100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคม
ออนไลน์ กฏหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทย
และสากล
Regulations, rules, ethics, online social network
etiquette, intellectual property law,law of information
and communication technology in Thailand and
international

current and resistance, direct current circuits,
magnet and source of magnetic field, vector of
magnetic field from charge motions, Bio-Savart’s
law and Ampere’s law, magnetic inductance and
Faraday’ s law, inductance, source of alternative
current, basic electronics
สถิตเิ บื้องต้นสาหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5)
Basic Statistics for Data Science
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สถิ ติ การเก็ บ
รวบรวมข้อมู ล การน าเสนอข้อมู ล แนวความคิด
พื้น ฐานความน่า จะเป็ น การแจกแจงความน่าจะ
เป็ น ของตั วแปรสุ ม ไม่ ต่อเนื่องและตั วแปรสุ มต่ อ
เนื่อง การทดสอบการแจกแจงปรกติ การอนุมาน
ทางสถิติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม
แนวคิ ด ของสถิติ ไ ม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์ การทดสอบ
ส าหรั บ ตั ว อย่ า งหนึ่ ง กลุ่ ม การทดสอบส าหรั บ
ตั ว อย่ า งสองกลุ่ ม ที่สั ม พั น ธ์ กัน และตั ว อย่ า งสอง
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การวัดความสัมพันธ์ และ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Introduction to statistics methods, collecting
data, presentation data, basic concept of
probability, discrete and continuous probability
distributions, normality tests, inference for 1 and
2 population mean, concepts of nonparametric,
test for one sample, test for two related samples
and two independent samples, measure of
correlation, and the use of statistical package
program

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
100007 กฎหมายและจริยธรรมทาง
1(1-0-2)
คอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่าย
สั ง คมออนไลน์ กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในไทยและสากล
Regulations, rules, ethics, online social
network etiquette, intellectual property law, law
of information and communication technology in
Thailand and international
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ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้น
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มคี วามหมายเกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening,
speaking, reading, and writing skills related to
students’ discipline
หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Principles of Problem Solving and Basic
Programming
หลักการวิเคราะห์ปญ
ั หาโจทย์ในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การจาแนกส่วนข้อมูลเข้า ส่วนประมวลผล
และส่วนข้อมูลออก การวิเคราะห์ส่วนประมวลผลแบบ
ง่ายตัวแปร และชนิดของตัวแปร ตัวดาเนินการ และลาดับ
ความสาคัญของตัวดาเนินการ การแสดงผล และการรับ
ข้อมูลผังงาน การทางานแบบมีเงื่อนไข และผังงานแบบมี
เงื่อนไข การวิเคราะห์ส่วนประมวลผลการประยุกต์
ระดับกลาง การทางานแบบวนซ้า และผังงานแบบวนซ้า
การวิเคราะห์ส่วนประมวลผลการประยุกต์ขั้นสูง รหัส
เทียมการประยุกต์แก้ปญ
ั หาจริง
Principal analysis of computer problem solving,
input, output and processing identification, analysis of
simple level processing unit, variables and type of
variables, operators and precedence of operators, input
and output display, flowchart, condition and conditional
flowchart, analysis of intermediate level processing
unit, iteration loop and iteration loop flowchart, analysis
of high level processing unit, pseudo code, realistic
problem
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 226241
Computer Architecture and Organization
ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์การประเมินสมรรถนะ การ
เชื่อมต่อและการสื่อสาร โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
ระบบหน่วยความจา การจัดการติดต่ออุปกรณ์รับเข้า
ส่งออก โครงสร้างและการออกแบบหน่วยประมวลผล
ชุดคาสัง่ มัลติโพรเซสเซอร์ หลักการออกแบบฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง
History and evolution of computer, computer
organization, performance evaluation,interfacing and
communication, memory system architectureand
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สาระที่ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

สถาปัตยกรรมและโครงสร้าง
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization
ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ การประเมินสมรรถนะ
การเชื่อมต่อและการสื่อสาร สถาปัตยกรรมและ
โครงสร้างระบบหน่วยความจา เทคโนโลยีหน่วย
เก็บทุติยภูมิ การจัดการติดต่ออุปกรณ์รับเข้า
ส่งออก โครงสร้างและการออกแบบหน่วย
ประมวลผล สถาปัตยกรรมชุดคาสั่ง
มัลติโพรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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organization, input and output devices management,
processor designand organization, instruction sets,
multiprocessor, principle of computer hardware design,
high performance computer architectures

226291

226292

โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structures
ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแทนค่าชนิดข้อมูล
พืน้ ฐาน โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ รายการแบบ
เชื่อมโยง สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ อัลกอริทึมพืน้ ฐาน
กระบวนการแบบเรียกซ้า การค้นหาข้อมูล การ
เรียงลาดับและการท่องเข้าไปในรูปแบบต่าง ๆ ตารางแฮช
การประเมินและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความ
ซับซ้อนของขั้นตอนวิธีต่าง ๆ
Data abstraction and representation, basic data
structures, array, linked-listed, stack, queues, trees,
graph, fundamental algorithms, recursive procedures,
search, sorting, traverse, hash table, evaluation and
analysis of algorithm efficiency and complexity
การจาลองและการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
เชิงวัตถุ
Object-Oriented Modeling and Programming
แนวคิดกระบวนทัศน์เชิงวัตถุ รายละเอียด
แบบจาลองวัตถุ แนวคิดการจาลองด้วยยูเอ็มแอล การ
ออกแบบเชิงโครงสร้างและเชิงพฤติกรรม การย้ายรูปการ
วิเคราะห์และการออกแบบสาหรับการสร้างซอฟต์แวร์
ระเบียบวิธีในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุ
คุณลักษณะ วิธีการ การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การ
รับทอด การพ้องรูป ส่วนต่อประสาน เทคนิคการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุระดับสูงสาหรับการพัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ กิจกรรมเชิงปฏิบตั ิเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางวิศวกรรม
Concept of object-oriented paradigm, detailed
object models, modeling concepts with UML, structural
and behavioral designs, analysis and design migration
for software implementation, object-oriented
programming methodology, class, object, attribute,
method, encapsulation and information hiding,
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History and evolution of computer, computer
organization, performance evaluation, interfacing
and communication, memory system
architecture and organization, secondary storage
technologies, input and output devices
management, processor organization and
design, instruction set architecture,
multiprocessor, high performance computer
architectures
ปิดรายวิชา

226112

การจาลองและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
เชิงวัตถุ
Object-Oriented Modeling and
Programming
แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบด้วยยูเอ็มแอล แบบจาลองยูสเคส
แบบจาลองเชิงโครงสร้าง แบบจาลองเชิง
พฤติกรรม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาใน
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ
คุณลักษณะ วิธี การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล
การรับทอด การพ้องรูป ส่วนต่อประสาน
Concept of object-oriented, system
analysis and design with UML, USE-CASE
model, structural model, behavioral model,
object-oriented programming, object-oriented
programming language, class, object, attribute,
method, encapsulation and information hiding,
inheritance, polymorphism, interface

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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inheritance, polymorphism, interface, high-level
object-oriented programming techniques for developing
modern software systems, practical activity for
engineering skill enhancement
226314 การวิเคราะห์และการออกแบบขัน้ ตอนวิธี 3 (2-2-5)
Algorithm Analysis and Design
ปัญหาและขัน้ ตอนวิธี อัตราการเติบโตของ สัญ
กรณ์เชิงเส้นกากับ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของขั้นตอน
วิธี ต้นไม้จาลองการเวียนเกิด การวิเคราะห์ถัวเฉลี่ย
โครงสร้างข้อมูล รายการ ตารางแฮช ฮีป ต้นไม้สเปลย์
เซตไม่มีส่วนร่วม การแบ่งแยกและเอาชนะ กาหนดการ
พลวัตร ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ วิธีการย้อนรอย การขยาย
และจากัดเขต ขัน้ ตอนวิธีเชิงสุ่ม เอ็นพีบริบูรณ์
Problem and algorithms, the growth rate of
function, asymptotic notations, analysis of algorithm
efficiency, recursion tree, amortized analysis, data
structure, list, hash table, heap, splay tree, disjoint
sets, divide and conquer, dynamic programming,
greedy algorithm, backtracking, branch and bound,
randomized algorithm, NP-complete
226342 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชือ่ มต่อ
4(3-3-8) 226242
Microprocessor and Interfacing
โครงสร้างภายในและการทางานของไมโคร
โพรเซสเซอร์ หน่วยคานวณและตรรกะ เรจิสเตอร์ ระบบ
บัส หน่วยควบคุม หน่วยความจา อุปกรณ์รับเข้าและ
ส่งออก การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีประเภทการ
เข้าถึง การจัดการการขัดจังหวะ อุปกรณ์รับสัญญาณ
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นาเข้าและส่งออก มาตรฐานใน
การรับส่งสัญญาณการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรเลอร์และ
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์
Internal structures and functionalities of
microprocessor, arithmetic and logic unit, registers, bus
system, control unit, memory, inputs and output
devices, assembly programming, addressing mode,
interrupt handling, sensors, interfacing with input and
output devices, standard of data transmission,
microcontroller and computer interfacing,
microprocessor applications
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สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ระบบสมองกลฝังตัว
3(2-3-6)
Embedded System
ประวัติแ ละภาพรวม เครื่องมือ มาตรฐาน
และ/หรือข้อจากัดทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เทคนิค
ซอฟท์ แ วร์ พื้ น ฐานส าหรั บ แอปพริ เ คชั น ฝั ง ตั ว
อินพุตและเอาต์พุตแบบขนาน การสื่อสารอนุกรม
แบบเข้าจังหวะและไม่เข้าจังหวะ การได้มาซึ่งข้อมูล
การจัดการ ตัวรับรู้ ตัวกระตุ้น แบบแผนการปฏิบัติ
ส าหรั บ ระบบสมองกลฝั ง ตั ว ที่ ซั บ ซ้ อ น เทคนิ ค
ส าหรับ การประมวลผลพลั ง งานต่ า เครือข่า ยไร้
สายเคลื่อนที่แ ละเครือข่ า ยระบบสมองกลฝั ง ตั ว
ประเด็นทางอินพุตและเอาต์พุตขั้นสูง
History and Overview, Relevant tools,
standards, and/ or engineering constrains, Basic
software techniques for embedded applications,
Parallel input and output, Asynchronous and
synchronous serial communication, Data
acquisition, control, sensors, actuators,
Implementation strategies for complex Embedded
System, Techniques for low- power operation,
Mobile and networked embedded systems,
Advanced input/output issues

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.ปรับชื่อ
รายวิชา
3.ปรับหน่วยกิต
จานวนชั่วโมง
บรรยาย และ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตัวเอง
4.ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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226352 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-3-6) 226252
Principles of Computer Networks
หลักการเครือข่ายเบือ้ งต้น โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต
การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายการจัดเส้นทาง การขนส่ง
การประยุกต์เครือข่าย การออกแบบ ประสิทธิภาพ
คุณภาพของการให้บริการ ความมั่นคง การประยุกต์ขา่ ย
บริเวณเฉพาะที่ การประยุกต์ข่ายงานบริเวณกว้าง
เบือ้ งต้น
Basic network principle, internet protocol,
internetworking, routing, transport,network applications,
design, performance, quality of service, security, local
area networkimplementations, basic wide area network
implementations
226381

โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1(0-3-2) 226381
Computer Engineering Project I
การเตรียมโครงร่างโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เก็บรวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมการคัดลอก
ผลงานวิชาการ วัตถุประสงค์และขอบเขต ตารางเวลา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การนาเสนอหัวข้อและ
เอกสาร
Computer engineering project proposal
preparation, data collection and literature review,
plagiarism, objective and scope, scheduling, system
analysis and design, document and proposal
presentation

226393 ระบบปฏิบัตกิ าร
3(2-2-5)
Operating System
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัตกิ าร การจัดลาดับงาน
การประสานเวลาและการสื่อสาร การจัดการ
หน่วยความจา หน่วยความจาเสมือน การจัดการอุปกรณ์
ต่อพ่วง ระบบแฟ้มข้อมูล การรักษาความปลอดภัย
ระบบปฏิบัติการในระบบสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง
Operating system evolution, peocess scheduling,
synchrinisation and communication, memory
management, virtual memory, i/o management, file
system, security, embedded real-time operating
system

226398

หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
Principles of Computer Networks
หลักการเครือข่ายเบือ้ งต้น โพรโทคอลอิน
เทอร์เน็ต การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายการ จัด
เส้นทาง การขนส่ง การประยุกต์เครือข่าย การ
ออกแบบ ประสิทธิภาพ คุณภาพของการให้บริการ
ความมั่นคง การประยุกต์ข่ายบริเวณเฉพาะที่ การ
ประยุกต์ข่ายงานบริเวณกว้างเบื้องต้น
Basic network principle, wide area
network technologies, internetworking, routing,
transport, network applications, design,
performance, local area network
implementations, basic wide area network
implementations
โครงงานด้านวิศวกรรม
2(1-3-4)
คอมพิวเตอร์ 1
Computer Engineering Project I
การเตรี ย มโครงร่ า งโครงงานวิ ศ วกรรม
คอมพิ ว เตอร์ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และทบทวน
ว ร ร ณ ก ร ร ม ก า ร คั ด ล อ ก ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขต ตารางเวลา การ
วิเ คราะห์แ ละออกแบบระบบ การน าเสนอหัวข้อ
และเอกสาร การใช้ภาษาอังกฤษในทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ โดยเน้นทักษะการอ่าน และเขียน
Computer engineering project proposal
preparation, data collection and literature review,
plagiarism, objective and scope, scheduling,
system analysis and design, document and
proposal presentation, English in computer
engineering focusing on reading, and writing skills
ระบบปฏิบัตกิ าร
3(2-2-5)
Operating Systems
แนวคิ ด พื้ น ฐานของระบบปฏิ บั ติ ก าร การ
จั ด ก ารก ระบ วนก า ร ก ารป ระส านจั ง ห ว ะ
กระบวนการ การจั ด ตารางและการส่ ง ต่ อ
กระบวนการ การขั ด จั ง หวะ การติ ด ตาย การ
จั ด การหน่ ว ยความจ าหลั ก และหน่ ว ยความจ า
เสมือน การจัดกาอุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้อมูล
ความมั่ น คงและการปกป้อ งระบบ การประเมิ น
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห ม่ ข อ ง
ระบบปฏิบัติการ

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม

1.ปรับหน่วยกิต
จานวนชั่วโมง
บรรยายและ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตัวเอง
2. ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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226395 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5) 226295
Database Management System
แนวคิดระบบฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ภาษาสอบถามฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
กายภาพ การประมวลผลรายการ ฐานข้อมูลแบบ
กระจาย การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
Database systems concepts, data modeling,
relational database design, relational databases,
database query languages, physical database design,
transaction processing, distributed databases, database
system application development

226396 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5) 226399
Software Engineering
หลั ก การและความรู้ ท างวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์
กระบวนการซอฟต์ แ วร์ แบบจ าลองกระบวนการ
ซอฟต์ แ วร์ การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการ ข้ อ ก าหนด
ซอฟต์แ วร์ สถาปั ต ยกรรมระบบและการออกแบบ การ
ออกแบบเชิ ง วั ต ถุ การสร้ า งซอฟต์ แ วร์ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ การทวนสอบและการ
ตรวจสอบ โมเดลเช็ ค กิ้ง และการจาลองเชิงรูป นั ย การ
ติดตั้งซอฟต์แวร์และการบารุงรักษาหลังการส่งมอบ การ
จัดการโครงการซอฟต์แวร์ การประเมินและจัดการความ
เสี่ยง เครื่องมือเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้
ทางวิศวกรรมซอฟต์แ วร์ เทคโนโลยีใหม่ ข องวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
Principles and knowledge of software engineering,
software processes, software process models,
requirements analysis, software specification, system
architecture and design, object- oriented design,
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Basic concepts of operating system, process
management, process synchronization, process
scheduling and dispatch, interrupt, deadlock,
main memory and virtual memory management,
device management, file management, system
security and protection, system performance
evaluation and new technology of operating
system
ระบบจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System
แนวคิดระบบฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูลอี
อาร์ แ ละอี อี อ าร์ การออกแบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง
สัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพและ
ประสิทธิภาพ การประมวลผลรายการ การกู้คืน
ข้อมูล ภาษาสอบถามฐานข้อมูล ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่และการวิเคราะห์ การพัฒนาโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล
Database systems concepts, ER and EER
data modeling, relational database design,
physical database design and performance,
transaction processing, database recovery,
database query languages, big data and
analytics, database system application
development
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประโยชน์
ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์
แบบจาลองกระบวนการซอฟต์แวร์ เครื่องมือช่วย
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการซอฟต์แวร์
การออกแบบซอฟต์แวร์ การทาให้เกิดซอฟต์แวร์
การทดสอบซอฟต์แวร์ การบารุงรักษาซอฟต์แวร์
การรื้อปรับซอฟต์แวร์ การจัดการซอฟต์แวร์ การ
จัดการความเสี่ยง การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
การควบคุม คุณภาพซอฟต์แ วร์ ยูเ อ็ม แอลและก
รอบงาน
Principles of software engineering,
advantages of software engineering, software
processes, software process models, CASE tools,
software requirements, software design, software
construction, software testing, software
maintenance, software reengineering, software

สาระที่ปรับปรุง

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

1.ปรับรหัส
รายวิชา
2.ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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software construction, software testing and quality
assurance, verification and validation, model checking
and formal modeling, software deployment and postdelivery maintenance, software project management,
risk assessment and management, practical tools for
enhancing knowledge base of software engineering,
emerging technologies of software engineering in the
future
226453 ปฏิบัตกิ ารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนั้ สูง 1(0-3-2)
Advanced Computer Networks Laboratory
การประยุ ก ต์ ข่ า ยงานบริ เ วณกว้ า งและข่ า ยงาน
บริเวณเฉพาะที่ขั้นสูง โพรโทคอลจัดเส้นทาง การประยุกต์
เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล การกาหนดค่าความมั่นคง การ
บริหารจัดการเครือข่าย
Advanced implementations of wide area and local
area networks, routing protocol, data link technologies
implementation, security configuration, network
management
226482 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 (0-6-3) 226482
Computer Engineering Project II
การพัฒนาโครงงาน การทบสอบโครงงานการ
ทบทวนและการทวนสอบโครงงาน ผลการทดลองและ
สรุปโครงงาน การนาเสนอโครงงานและเอกสาร
Project development, project testing, project
validation and verification, experimental result and
project conclusion, document and project presentation

226483 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 226483
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in computer engineering in private or
government sectors

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่ปรับปรุง

management, risks management, software
configuration management, software quality
controls, UML and frameworks

ปิดรายวิชา

โครงงานด้านวิศวกรรม
2 (0-6-3)
คอมพิวเตอร์ 2
Computer Engineering Project II
การพัฒนาโครงงาน การทบสอบโครงงาน
การทบทวนและการทวนสอบโครงงาน ผลการ
ทดลองและสรุป โครงงาน การน าเสนอโครงงาน
และเอกสาร
Project development, project testing, project
validation and verification, experimental result
and project conclusion, document and project
presentation
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in computer engineering
in private or government sectors
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226484 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 226484
Co-Operative Education
การปฏิ บั ติ ง าน เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์แ ละ
ทั ก ษะในงานที่เ กี่ย วข้อ งกับ วิศ วกรรมคอมพิว เตอร์ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving
working skills in computer engineering as an apprentice
in private or government sectors
226444 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและ
3(2-2-5) 226343
การประยุกต์
Internet of Everything and Applications
ประวัติและภาพรวม หลักการพื้นฐานเครือข่ายไอ
โอที หลั ก การพื้ น ฐานการได้ ม าของข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล แพลตฟอร์มไอโอที การเขียนโปรแกรมไอ
โอที เครือข่ายการต่อประสานรถยนต์ยุค ไอโอที ระบบ
พลั ง งานยุ ค ไอโอที ระบบสุ ข ภาพยุ ค ไอโอที ระบบ
อุตสาหกรรมยุคไอโอที ระบบคมนาคมชาญฉลาด บ้าน
อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้
งาน
History and overview, principle of IoE network,
principle of data acquisition and analysis, IoE platform,
IoE programs, connected cars IoE, smart grids IoE,
health- care IoE, industrial IoE, intelligent transportation
system, smart home, smart city, smart farm,
applications

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
แ ล ะทั ก ษ ะในง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ วิ ศ วกรรม
คอมพิ ว เตอร์ ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถาน
ประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in computer engineering
as an apprentice in private or government sectors
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5)
Internet of Things
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งเบือ้ งต้น
อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ส าหรับ ไอโอที ซอฟต์แ วร์ส าหรั บ
การพัฒนาในเทคโนโลยีไอโอที เซ็นเซอร์ แอคชูเอ
เตอร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบการสื่อสารในไอ
โอที การสื่อสารลอร่า การสื่อสารแบนด์แคบไอโอ
ที คลาวด์และคลาวด์คอมพิวติ้งค์สาหรับงานด้าน
ไอโอที กรณีศึกษาของการประยุกต์ไอโอทีในโลก
สมัยใหม่
Introduction to Internet of Things,
electronics for the Internet of Things, software for
the Internet of Things, sensors actuators and
smart devices, IoT communications, Long Range
( LoRa) Technology, narrow band Internet of
Things (NB-IoT), Cloud and cloud computing, and
case studies of IoT applications in the modern
world

226294

หลักการโครงสร้างข้อมูลและ
3(2-2-5)
อัลกอริทึม
Principles of Data Structures and
Algorithms
โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ รายการ
แบบเชื่อมโยง สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ ปัญหาและ
อัล กอริทึม หลั ก การออกแบบอัลกอริธึมพื้นฐาน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของ
ขั้ น ตอนวิ ธี การเรี ย งล าดั บ และการค้น หาข้อมู ล
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การออกแบบและวิ เ คราะห์
อั ล กอริ ธึ ม เฉพาะแอปพลิ เ คชั น ลั ก ษณะของ
อัลกอริธึมคู่ขนาน
Basic data structures, array, linked- listed,
stack, queues, trees, graph, problem and

สาระที่ปรับปรุง
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226296

226297

226344

algorithms, fundamental principle of algorithm
design, analysis of algorithm efficiency and
complexity, sorting and searching, data storage,
design and analysis of application- specific
algorithms, characteristics of parallel algorithms
หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ3(2-2-5)
Principles of Systems Analysis and Design
แนะนาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การ
พัฒ นาระบบสารสนเทศ การก าหนดปั ญ หาและ
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ การ
วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของระบบ แบบจ าลอง
กระบวนการพัฒ นาระบบ การสร้า งแบบจาลอง
ข้อมูล การสร้างระบบและการบารุงรักษา
Introduction to system analysis and design,
information system development, definition of
problem and project feasibility study, requirement
analysis, process modeling, data modeling,
system construction and its maintenance
เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์3(2-2-5)
Web Programming Technology
สถาปัตยกรรมการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์
เอชทีเอ็มแอล การประมวลผลฝั่งแม่ข่ายและการ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลเบื้องต้น สไตล์ชีท จาวาสคริปต์
เรสฟูลเว็บเซอร์วิส และ การพัฒนาเว็บไซต์แ บบ
เบ็ดเสร็จ
Web programming architecture, HTML,
server-side Script and basic database connection,
cascading style sheet, JavaScript, RESTful web
service, full stack web development
วิทยาการหุ่นยนต์
3(2-2-5)
Robotics Science
วิ ท ยาการหุ่ น ยนต์ เ บื้ อ งต้ น ทฤษฎี แ ละ
หลั ก การของหุ่ น ยนต์ การออกแบบและพั ฒ นา
หุ่น ยนต์ ชุ ด กลไก ชุ ด ควบคุม การแสดงผล การ
เคลื่อนที่ การตรวจจับ การเขียนโปรแกรมควบคุม
การทางาน การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อินพุตและ
เ อ า ต์ พุ ต เ ซ็ น เ ซ อ ร์ แ อ ค ชู เ อ เ ต อ ร์ ค ลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่ ใช้ในการตรวจจับ วงจรให้กาเนิด
สัญญาณต่าง ๆ ที่ใช้ในหุ่นยนต์ ระบบการมองเห็น
ของหุ่นยนต์ การประกอบและทดสอบระบบ การ
เขียนโปรแกรมควบคุม เทคนิคการโปรแกรมเพื่อ
เชื่อมต่อ การตรวจสอบและแก้ไข
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226353

226485

Introduction to robotics science, theories
and principles of robotics, robot design and
development, robot mechanism, control unit,
display, movement, detection, operation control
programming, robot applications of input and
output
devices,
sensors,
actuators,
electromagnetic radiation for robot detection,
signal generator for robotics, robot vision,
assembling and testing the robot system, control
programming and interfacing, and inspection and
correction of the robotic system
ความมั่นคงไซเบอร์
3(2-3-6)
Cyber Security
พื้ น ฐานและสถาปั ต ยกรรมความมั่ น คง
โครงสร้างความมั่นคงเครือข่าย เครือข่ายส่วนตัว
เสมือน การควบคุม การเข้า ถึง ความมั่ น คงแอป
พลิ เ คชั น การป้ อ งกั น ระบบปฏิ บั ติ ก ารและ
แพลตฟอร์ม บริก าร ภั ยคุก คามและการโจมตี ผู้
โจมตี แ ละเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาการเข้ า รหั ส เบื้ อ งต้ น
ข้ อ มู ล ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ภั ย คุ ก คามเชิ ง ลึ ก การ
ป้ อ งกั น ปลายทาง การประเมิ น ช่ อ งโหว่ ข อง
ปลายทาง นโยบายและกรอบงานความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ กรณีศกึ ษาด้านความมั่นคงไซเบอร์
Computer security and architecture,
network security infrastructure, virtual private
networks, access control, application security,
operating system and service platform
protections, threats and attacks, attackers and
tools, cryptography, threat intelligence, endpoint
protection, endpoint vulnerability assessment,
cyber security policy and framework, case study
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และ การ
อภิปราย ในหัวข้อทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Searching, collecting data, researching,
analyzing, report writing, presenting and
discussing in computer engineering topic
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การศึกษาเชิงบูรณาการ
6 หน่วยกิต
กับการทางาน 1
Work Integrated Learning 1
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ กั บ ที ม วิ ศ วกร
หลากหลายสาขาในสภาพแวดล้อมการทางานจริง
ผ่ า นการเรี ย นรู้ แ บบฐานปั ญ หาโดยใช้โ จทย์จาก
สถานประกอบการให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนาไปใช้
งานได้จริง เพื่อพัฒ นาทั ก ษะการแก้ปั ญ หา การ
ทางานเป็นทีม การสื่อสาร การนาเสนองาน และ
การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
Providing a learning experience for students,
full involvement and an understanding of the role
engineers at a “ real life” private sector
enterprise, project based learning methodology
based on non- trivial problems to obtain working
solutions with aiming to foster the development of
self- learning, problem solving, team work,
communication, presentation ,and sharing
การศึกษาเชิงบูรณาการ
6 หน่วยกิต
กับการทางาน 2
Work Integrated Learning 2
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ กั บ ที ม วิ ศ วก ร
หลากหลายสาขาในสภาพแวดล้อมการทางานจริง
ผ่ า นการเรี ย นรู้ แ บบฐานปั ญ หาโดยใช้โ จทย์จาก
สถานประกอบการให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนาไปใช้
งานได้จริง เพื่อพัฒ นาทั ก ษะการแก้ปั ญ หา การ
ทางานเป็นทีม การสื่อสาร การนาเสนองาน และ
การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
Providing a learning experience for students,
full involvement and an understanding of the role
engineers at a “ real life” private sector
enterprise, project based learning methodology
based on non- trivial problems to obtain working
solutions with aiming to foster the development of
self- learning, problem solving, team work,
communication, presentation ,and sharing
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สาระที่ปรับปรุง

กลุ่มวิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา
226343 ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริง
3(2-2-5)
Real-time Embedded System
ประวัติและภาพรวม ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฝัง
ตั ว การเขี ย นโปรแกรมระบบสมองกลฝั ง ตั ว การ
ประมวลผลที่ ใ ช้ พ ลั ง งานต่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการ
ออกแบบระบบ หลักการการออกแบบ เครื่องมือในการ
พัฒนา มัลติโพรเซสเซอร์แบบฝังตัว ระบบเครือข่ายสมอง
กลฝังตัว การเชื่อมต่อระบบและสัญญาณผสม
History and overview, Embedded Microcontrollers,
Embedded Programs, Real- time Operating systems,
Low-power Computing, Reliable System Design, Design
Methodologies,
Tool
Support,
Embedded
Multiprocessors, Networked Embedded System,
Interfacing and Mixed-signal System
226371 การประมวลสัญญาณดิจิทัล
3(2-2-5) 226372 การประมวลสัญญาณดิจิทัล
3(2-2-5) ปรับรหัสรายวิชา
Digital Signal Processing
Digital Signal Processing
หลั ก การเบื้อ งต้ น ของการประมวลผลสั ญ ญาณ
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของการประมวลผล
ทฤษฎีก ารสุ่ม สั ญ ญาณ การแปลงสั ญ ญาณแอนาล็ อก
สั ญ ญาณ ทฤษฎี ก ารสุ่ ม สั ญ ญาณ การแปลง
เป็นสัญญาณดิจิทัล และการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอ
สัญญาณแอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล และการ
นาล็ อ ก สั ญ ญาณในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
แปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนาล็อก สัญญาณใน
สัญญาณเวลาแบบไม่ตอ่ เนื่องและแบบต่อเนื่อง การแปลง
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ สัญญาณเวลาแบบ
ซี การวิ เ คราะห์ ก ารแปลงของระบบเชิ ง เส้ น แบบไม่
ไม่ ต่ อ เนื่ อ งและแบบต่ อ เนื่ อ ง การแปลงซี การ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา การออกแบบตั วกรองสัญญาณ
วิ เ คราะห์ ก ารแปลงของระบบเชิ ง เส้ น แบบไม่
ดิจิทัลการแปลงฟูเรียร์ไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูเรียร์แบบ
เปลี่ ย นแปลงตามเวลา การออกแบบตั ว กรอง
รวดเร็ว
สั ญ ญาณดิจิทั ลการแปลงฟูเรียร์ไม่ ต่อเนื่อง การ
Signal concepts, samplingtheorem, analog- toแปลงฟูเรียร์แบบรวดเร็ว
digital and digital- to- analog conversion, signal in time
Signal concepts, sampling theorem, analogdomain and frequency domain, discrete time and
to-digital and digital-to-analog conversion, signal
continuous time signals, z-transform, transform analysis
in time domain and frequency domain, discrete
of linear time- invariant systems, digital filter design,
time and continuous time signals, z- transform,
discrete Fourier transform, fast Fourier transform
transform analysis of linear time- invariant
systems, digital filter design, discrete Fourier
transform, fast Fourier transform
ปิดรายวิชา
226416 เหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data mining
คุณลักษณะของข้อมูล เทคนิคการทาเหมืองข้อมู ล
ขั้นตอนวิธีการจาแนก ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่ม ขั้นตอนวิธี
เหมื อ งกฎ การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของเหมือ งข้อ มู ล การ
ประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล
Characteristic of data, data mining techniques,
classification algorithms, clustering algorithms, rule
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mining algorithms, measuring effectiveness of data
mining, data mining applications
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
3(2-2-5) 226357
Data Privacy
ข้อมู ล ส่วนบุ ค คล การฝ่า ฝืน ความเป็ น ส่วนตัวของ
ข้อมูล แนวคิดพื้นฐานการป้องกันความเป็น ส่วนตัวของ
ข้อมูล การโจมตีความเป็นส่วนตัวของข้อมูล แบบจาลอง
การป้องกันความเป็ น ส่วนตั วของข้อมู ล และขั้น ตอนวิ ธี
การด าเนินการนิรนาม แบบจาลองคุณภาพข้อมู ล การ
ประยุกต์การป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
Data, data privacy breach, basic concepts of data
privacy protection, data privacy attacks, data privacy
protection models and algorithms, anonymization
operations, data quality models, data privacy protection
applications

226472 การประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
Image Processing
ทฤษฏีและหลักการของการประมวลผลภาพแบบ
ดิจิทัล การได้มาของภาพ การสุ่มตัวอย่างและควอนไทเซ
ชัน การคอนโวลูชัน การทาให้ภาพดีขนึ้ การปรับปรุงภาพ
ในพิสัยเชิงพืน้ ที่ การปรับปรุงภาพในพิสัยความถี่ การซ่อม
คืนสภาพภาพ การทาภาพให้คมชัดขึ้น การประมวลผล
ภาพเชิงสัณฐาน การแบ่งส่วนภาพ การประมวลผลภาพ
กับรูปร่างและโครงสร้างของภาพ การรู้จาภาพ การบีบ
อัดข้อมูลภาพ
Theories and principle of digital image processing,
image acquisition, sampling and quantization,
convolution, image enhancement, spatial filters,
frequency filters, image restoration, image sharper,
morphological image processing, image segmentation,
shape representation and description, image recognition,
image compression
226313

สาระที่ปรับปรุง

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
2(2-2-5) ปรับรหัสรายวิชา
Data privacy
ข้อมูลส่วนบุคคล การฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัว
ของข้อมู ล แนวคิด พื้น ฐานการป้องกัน ความเป็ น
ส่วนตัวของข้อมูล การโจมตีความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล แบบจาลองและขั้นตอนวิธีการป้องกันความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูล การดาเนินการนิรนาม ตัว
วัดคุณภาพข้อมูล การประยุกต์การป้องกันความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูล
Personal data, data privacy breach, basic
concepts of data privacy protection, data privacy
attacks, data privacy protection models and
algorithms, anonymization operations, data
quality metrics, data privacy protection
applications
ปิดรายวิชา

การออกแบบประสบการณ์และ
3(2-2-5)
ส่วนเชื่อมต่อผู้ใช้งาน
User Experience and Interface Design
หลั ก การออกแบบและระบบนิ เ วศของ
ประสบการณ์ แ ละส่ ว นเฉพาะของผู้ ใ ช้ ง าน การ
จัดเตรียมข้อเสนอ การวิเคราะห์ฮิวริสติก มุมมอง
ผู้ใช้งานที่เป็นศูนย์กลาง การวิเคราะห์เนื้อหา การ
เปลี่ยนผ่าน การจาลองต้นแบบ การออกแบบการ
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ทกสอบผู้ใช้งาน การพัฒนาส่วนประสบการณ์และ
ส่วนเฉพาะของผู้ใช้งานจากการออกแบบ เครื่องมือ
ประสบการณ์และส่วนเฉพาะของผู้ใช้งาน
UX&I design principles and ecosystem,
proposal preparation, UX&I design process,
heuristic analysis, user- centered perspective,
content strategy, transitioning, prototyping
models, user testing design, UX&I design to
development, UX&I tools
การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ 3(2-2-5)
เคลื่อนที่
Mobile Software Development
ระบบปฏิ บั ติก ารบนอุป กรณ์เ คลื่อนที่ , ส่วน
ต่อประสาน และความคาดหวังจากประสบการณ์
ของผู้ ใ ช้ ส าหรั บ อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ , การพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม, การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ
ผสม, การเชื่ อ มต่ อ ฐานข้ อ มู ล ส าหรั บ อุ ป กรณ์
เค ลื่ อ นที่ , ก ารเชื่ อ ม ต่ อ แ บ บ เรส ท์ฟู ล , ก าร
ปฏิสัมพันธ์บนคลาวด์คอมพิวติ้ง
Mobile device operating system, user
interface and user experience for mobile device,
native software development, hybrid software
development, database connection for mobile
device, restful API, cloud-computing interaction
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3(2-2-5)
Natural Language Processing
กระบวนการทางภาษาและภาษาโปรแกรมไพ
ธอน การเข้าถึงคลังข้อความและแหล่งคาศัพท์
การประมวลผลข้อความดิบ การจัดหมวดหมูแ่ ละ
ติดป้ายคา การจัดกลุ่มข้อความ การสกัดข้อมูล
จากข้อความ การวิเคราะห์โครงสร้างของประโยค
การวิเคราะห์ความหมายของประโยค
Language Processing and Python
Programming Language, Accessing Text Corpora
and Lexical Resources, Processing Raw Text,
Categorizing and Tagging Words, Classification of
Text, Extracting Information from Text, Analyzing
Sentence Structure, Analyzing the Meaning of
Sentences
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การทาเหมืองข้อมูลและจักรกล
3(2-2-5)
เรียนรู้
Data mining and Machine Learning
คุณลักษณะของข้อมูล การนาเสนอแผนภาพ
ข้อมูล เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล จักรกลเรียนรู้ใน
การทาเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีการจาแนก ขั้นตอน
วิ ธี ก ารจั ด กลุ่ ม ขั้ น ตอนวิ ธี เ หมื อ งกฎ การวั ด
ประสิ ท ธิ ภ าพของเหมื อ งข้อ มู ล การประยุ ก ต์ ใ ช้
จักรกลเรียนรู้ในเชิงธุรกิจ
Characteristic of data, data visulaization,
data mining techniques, machine learning in data
mining, classification algorithms, clustering
algorithms, rule mining algorithms, measuring
effectiveness of data mining, machine learning
application in business
วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Quality Engineering
การทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น การจัดการ
การทดสอบ การทดสอบอัตโนมัติ การตรวจสอบ
และตรวจทานซอฟต์แวร์ การทดสอบระดับหน่วย
การทดสอบบู ร ณาการ การทดสอบระบบ การ
ทดสอบการยอมรับ การจัดการข้อบกพร่อง การ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการทดสอบ องค์ ป ระกอบทีม
ทดสอบ
Software testing overview, test
management, test automation, software
inspections and reviews, unit testing, integration
testing, system testing, acceptance test, defect
management, improving the testing process,
team testing composition
หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ซอฟต์แวร์
Current Topics in Software Technology
เทคโนโลยี ก ารประมวลผลข้ อ มู ล สมั ย ใหม่
พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล วิ ธี ก าร
ประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดง
ข้อมูล การประยุกต์ใช้งาน
Modern data processing technologies,
related fundamental theories, data science, data
processing methodology, data analysis, data
representation, applications
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การประมวลผลแบบเอดจ์
3(2-2-5)
Edge computing
ภาพรวม คุ ณ ลั ก ษณะเบื้ อ งต้ น โครงสร้ า ง
อ้างอิงการประมวลผลชายขอบ เครือข่ายตัวรับรู้
เครือข่ายที่ขอบ วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
แอปพลิเคชันการประมวลผลชายขอบ
Overview, basic characteristics, edge
computing reference architecture, sensor
networks, edge networking, basic data analytics,
edge computing applications
เทคโนโลยีสเี ขียวและเซ็นเซอร์
3(2-2-5)
อัจฉริยะ
Green Technology and Smart Sensor
เซ็นเซอร์อัจฉริยะ การพัฒนาเซ็นเซอร์แบบไร้
สายพลั ง งานต่ า การสื่ อ สารกั น ของเซ็ น เซอร์
พลั ง งานต่ า โปรโตคอลและอัล กอริทึม ประหยั ด
พลั ง งาน การออกแบบเซ็ น เซอร์ ต้ น แบบ การ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของเซ็ น เซอร์ ป ระหยั ด
พลั ง งาน การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ซ็ น เซอร์ ป ระหยั ด
พลังงาน
Smart sensor, less energy wireless sensor
development, energy- efficient algorithms and
protocols, sensor prototype design, energysaving sensor evaluation, low energy sensor
application
วิธีการออกแบบระบบบนชิป
3(2-2-5)
System on Chip Design
แนะน าระบบบนชิ ป และวิ ธี ก ารออกแบบ
ระบบบนชิป เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์สาหรับการ
ออก แ บ บ ระบ บ บ นชิ พ ระบ บ บ นชิ ป ที่ ใ ช้ ตั ว
ประมวลผลหลายตั ว และวิ ธี ก ารออกแบบบน
พื้ น ฐานระบบเครื อ ข่ า ย บนชิ พ ตั ว ประมวลผล
ส าหรับ การออกแบบบนชิป สมรรถนะและความ
ยืดหยุ่นสาหรับระบบบนชิป การออกแบบระบบบน
ชิ ป เพื่ อ การใช้ ก าลั ง ต่ า การออกแบบซอฟต์แ วร์
สาหรับระบบบนชิป
Introduction to system- on- chip ( SoC) and
its design methodology, Software tools for
system- on- chip design, Multiprocessor systemon-chip (MPSoC) and its design paradigm based
on network- on- chip ( NoC) , Processors for
system- on- chip design, Performance and
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flexibility for system- on- chip, System- on- chip
design for low power, Software design in systemon-chip
วิศวกรรมหุ่นยนต์
3(2-2-5)
Robotics Engineering
วิศวกรรมหุ่น ยนต์เ บื้องต้น การประยุก ต์ใ ช้
หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์แบบฐานยึด
หุ่ น ยนต์ แ บบสคาร่ า หุ่ น ยนต์ แ บบแขนแมลงมุ ม
หุ่นยนต์แบบคาร์เทเชียน หุ่นยนต์แบบจลน์ หุ่นยนต์
แบบพลวั ต ผั ง หุ่ น ยนต์ การควบคุ ม ชิ้ น ส่ ว นของ
หุ่น ยนต์ พิกัด และแกนการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง
ของวั ต ถุใ นพิกั ด แกนสามมิ ติ จลศาสตร์ หุ่น ยนต์
แบบตรงและแบบผกผั น การวางแผนงานและ
เส้ น ทางการเคลื่ อ นที่ ข องหุ่ น ยนต์ การเขี ย น
โปรแกรมจ าลองในสถานการณ์ การเขี ย น
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในสภาวะไม่เชื่อมต่อ การ
เขียนโปรแกรมสาหรับหุ่นยนต์ขนาดใหญ่
Introduction to Robotics Engineering,
Applications of Industrial Robotics, Types of
Robots: Articulated, SCARA, Delta, Cartesian,
Dynamic and Kinematic, Robot Layouts, Robotic
Control Units, Spatial Descriptions and
Transformations of Objects in 3- dimensional
Space, Forward and Inverse Manipulator
Kinematics, Task and trajectory Planning, Robot
Simulation Programming, Off- line Programming,
Robotic Control Programming Language
หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ฮาร์ดแวร์
Current Topics in Hardware Technology
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น
ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ฮาร์ดแวร์ ทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้า
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์
การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้ อ
ซักถาม
Selecting interesting or current topic or case
study related to hardware technology, related
fundamental theories, studying, collecting data,
analyzing and synthesizing, presenting,
discussing and answering question
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การบริหารจัดการระบบ
3(2-3-6)
และเครือข่าย
System and Network Administration
ซอฟต์แ วร์แ ละฮาร์ด แวร์ส าหรับ โครงสร้ า ง
พื้นฐานของบริการ การประยุกต์ระบบปฏิบัติการ
และซอฟต์แ วร์ นโยบายและการออกแบบระบบ
บั ญ ชีผู้ใช้ การจัด เก็บ ข้อมู ล เครือข่า ยโครงสร้าง
พื้ น ฐาน การจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ความมั่ น คง การ
สารองข้อมูล การกู้คืน การบารุงรักษา การดูแล
ระบบพื้ น ฐานและเครื่ อ งมื อ การวิ เ คราะห์
ประสิทธิภาพและการปรับแต่ง
Service infrastructure software and
hardware, operating system and software
implementation, system policies and design, user
accounts, data storage, network infrastructure,
asset management, security, backup, recovery,
maintenance, system administration basic and
tools, performance analysis and tuning
การเขียนโปรแกรมเครือข่าย
3(2-3-6)
และการประยุกต์
Network programming and Applications
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ไ ค ล เ อ นต์ / เซิ ร์ ฟเวอร์
โปรโตคอลที ซีพี แ ละยู ดีพี อิ น เทอร์ เ ฟซซ็อกเก็ต
การสื่อสารระหว่างโปรเซส การเขียนโปรแกรมซ็
อกเก็ตทีซีพีและยูดีพี โปรแกรมเฟรมเวิร์กของทีซีพี
ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ แอพพลิเคชั่นโปรโตคอล
โปรโตคอลปลอดภัย หัวข้อที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
Client/Server architecture, TCP and UDP,
socket interface, interprocess communications,
TCP and UDP socket programming, framework
of TCP client and server programs, concurrent
server programs, application protocols, secure
protocols, current related topics
การสื่อสารแบบเคลื่อนที่และไร้สาย 3(2-3-6)
Mobile and Wireless Communications
เครือข่ายไร้สายและมาตรฐาน การควบคุม
การเข้ า ถึง ไร้ ส ายแบบหลายจุ ด ระบบเซลลู ล าร์
พื้ น ฐาน เครื อ ข่ า ยท้ อ งถิ่ น ไร้ ส าย เครื อ ข่ า ยตั ว
ตรวจจับ ไร้ส าย สั ญ ญาณรบกวนและการแทรก
สอด คุ ณ ภาพของการบริ ก าร ความมั่ น คงของ
เครือข่า ยไร้ส าย เทคโนโลยีก ารสื่อสารไร้ส ายใน
ปัจจุบัน หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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226358

226359

226362

Wireless networks and standards, wireless
multiple access control, cellular fundamentals,
wireless local area network, wireless sensor
network, noise and interference, quality of
service, security, current wireless communication
technologies, related research topics
การจัดการเครื่องแม่ข่ายแบบ
3(2-2-5)
ปรับเปลี่ยนได้
Elastic server management
ภาพรวม โครงสร้างคลัสเตอร์ คอนเทนเนอร์
ทรั พ ยากรภาระงาน บริ ก าร โหลดบาลานซ์
เครือข่า ย พื้น ที่เ ก็บ ข้อมู ล การก าหนดค่า ความ
ป ล อ ด ภั ย ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ก า ร
ดาเนินการคลัสเตอร์ เครื่องมือ แอปพลิเคชัน
Overviews, Cluster Architecture, Containers,
Workload Resources, Services, Load Balancing,
and Networking, Storage, Configuration, Security,
Managing Resources, Operating Clusters, tools,
Applications
หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี
3(2-2-5)
เครือข่าย
Current topic Network Technology
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น
ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
เครือข่าย ทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้า
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์
การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้ อ
ซักถาม
Selecting interesting or current topic or
case study related to network technology,
related fundamental theories, studying,
collecting data, analyzing and synthesizing,
presenting, discussing and answering question
การเรียนรู้เชิงลึก
3(2-2-5)
Deep learning
พื้ น ฐ า น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
คอมพิวเตอร์ โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก การ
สร้ า งโมเดล การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโมเดล การ
ปรับปรุงโมเดล โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชั่น โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้า
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226363

226364

Mathematics, Machine Learning, Deep
Neural Network, Generalization, Regularization,
Optimization, Convolutional Neural Networks,
Recurrent Neural Network
อากาศยานไร้คนขับและการใช้งาน 3(2-2-5)
Unmanned Aerial Vehicle and
Applications
เริ่ ม ต้ น กั บ อากาศยานไร้ ค นขั บ และระบบ
อากาศยานไร้คนขับ การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ
ในด้านต่าง ๆ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของอากาศ
ยานไร้คนขับ ระบบป้องกันและความปลอดภัยใน
อากาศยานไร้คนขับ สภาพและปรากฏการณ์ต่าง
ๆ ของสิ่ง แวดล้อมที่เ อื้อและไม่ เ อื้อต่อการขึ้นบิน
ระบบนาทางของอากาศยาน ระบบปฏิบัติการและ
การโปรแกรมการบิ น ของอากาศยานไร้ ค นขั บ
กฏหมายและข้อ บั ง คับ ของนั ก บิน อากาศยานใน
ประเทศไทย ระบบการติดต่อสื่อสารในอากาศยาน
ไร้คนขับ การวางแผนการบินและการปฏิบัติการ
Introduction to Unmanned Aerial Vehicle
( UAV) and Unmanned Aircraft System ( UAS) ,
UAV/ UAS applications, UAV/ UAS parts and
components, security and safety, meteorology,
UAV operation system and programming,
navigation, law and regulation, UAV
communication system, and flight and mission
planning
การออกแบบและการสร้าง
3(2-2-5)
อากาศยานไร้คนขับ
Unmanned Aerial Vehicle Design and
Construction
แนวความคิ ด ของกระบวนการออกแบบ
อากาศยาน กฏหมายและข้อบังคับของการสร้า ง
อากาศยานไร้คนขับของประเทศไทย การออกแบบ
ปีก ใบพัด และหางเสือ สาหรับอากาศยานไร้คนขับ
การออกแบบช่ ว งล่ า งของอากาศยาน การ
ประมาณค่าน้าหนักของอากาศยานในกรณีที่จะใช้
บินขึ้น การคานวณค่าน้าหนักอากาศยานสาหรับ
การบิน การจาลองสภาพเหมือนจริงส าหรับ การ
บินของอากาศยาน การประเมินอากาศพลศาสตร์
พื้นฐาน การคานวณทางสถิติสาหรับการควบคุม
อาก าศยานและความ เส ถี ย ร ก ารค านวณ
ประสิท ธิภ าพของอากาศยาน การค านวณอัต รา
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226371

226373

การกินพลังงานของอากาศยาน การคานวณต้นทุน
การสร้างอากาศยาน การออกแบบร่างขั้นต้นและ
การออกแบบรายละเอียดต่าง ๆ ของอากาศยานไร้
คนขับ การทดสอบและควบคุมคุณภาพของอากาศ
ยานที่ถูกสร้างขีน้ โครงงานการสร้างอากาศยานไร้
คนขับ
Conceptual aircraft design processes, law
and regulation, wing and tail design consideration,
undercarriage arrangement consideration, initial
take- off weight estimation, detailed weight
calculation, CG calculation, basic aerodynamic
estimation, static stability and control analysis,
performance analysis, mission battery
consumption and requirement, aircraft cost
prediction, preliminary and detailed design
concept, quality control of aircraft conceptual
design, and design project
การประมวลผลภาพและคอมพิว 3(2-2-5)
เตอร์วทิ ัศน์
Image Processing and Computer vision
เทคนิคพืน้ ฐานในการประมวลผลภาพ ทฤษฎี
พื้นฐานสาหรับการประมวลสารสนเทศวิทัศน์ การ
ปรั บ ปรุ ง ภาพ การบี บ อั ด ภาพ การแสดงและ
อธิบายภาพ การรู้จาภาพ การตรวจจับวัตถุ การ
ประมาณและติ ด ตามภาพและการประยุ ก ต์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์วชิ ัน
Basic image processing, basic theory for
processing visual information, Image
enhancement, Image compression, Image
representation and description, Image
recognition, detection, motion estimation and
tracking, and computer vision applications
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล
3(2-2-5)
เซ็นเซอร์
Sensor Data Analysis and Management
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของข้ อ มู ล เซ็ น เซอร์
ภาพรวมเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้วิธีการเรียนรู้
เชิง ลึก การเรียนรู้เ ชิง ลึก ข้อมู ล เซ็น เซอร์ส าหรับ
ก า ร รู้ จ า แ ล ะ ก า ร พ ย า ก ร ณ์ ก า ร ต ร ว จ จั บ
ข้ อ ผิ ด พลาดและการจ าแนกประเภทในข้ อ มู ล
เซ็ น เซอร์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารเรี ย นรู้ เ ชิ ง ลึ ก กั บ

สาระที่ปรับปรุง

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

141
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

226374

226375

เซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องสาหรับงานอินเตอร์เน็ตของทุก
สรรพสิ่ง
Principle of sensor data, practical overview
of the applications of deep learning techniques,
deep learning, sensor data for recognition and
prediction, fault detection and classification in
sensor data, application of deep learning
techniques to Internet of Things applications
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
Cloud Computing
แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ คุณลักษณะสาคัญของการประมวลผลแบบ
กลุ่ม เมฆ ประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่ ม
เมฆ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้สาหรับเวอร์ชวลไลเซชั่น
การจัด การของเทคโนโลยีแ บบกลุ่มเมฆ รูป แบบ
การให้บริการของแบบกลุ่มเมฆ ความปลอดภัยใน
แบบกลุ่ ม เมฆ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และซอฟต์ แ วร์ที่
เกี่ยวกับแบบกลุ่มเมฆ
Basic concepts of Cloud Computing,
Important Characteristic of Cloud Computing,
Types of Cloud Computing, Technologies for
Virtualization, Cloud Management, Services of
Cloud, Security in Cloud Computing, Tools and
Software for Cloud Computing
บล็อกเชน
3(2-2-5)
Blockchain
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับบล็อกเชน ระบบแบบ
รวมศู น ย์ แ ละกระจาย เลเยอร์ ข องบล็ อ กเชน
ความสาคัญของบล็อกเชน การทางานของบล็อก
เชน การอ่า นรหัส ทฤษฎี เกม การท างานของบิท
คอยน์ การทางานของอีเธอเรียม การพัฒนาบล็อก
เชนแอพพลิเคชัน การสร้าง Ethereum DApp
Introduction to Blockchain, Centerized and
Decenterized Systems, Blockchain Layers,
Important Characteristic of Blockchain, Blockchain
Applications, Cryptography, Game Theory,
Bitcoin, Ethereum, Blockchain Application
Development, Ethereum DApp Building

สาระที่ปรับปรุง

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

142
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
1 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
แนวคิ ด ทางคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮารดแวร์และ ซอฟต์แวร์
แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบ
วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
Computer concepts, computer components,
hardware and software interaction, electronic data
processingconcepts, program design and development
methodology, high- level language programming,
programming applications for solving engineering
problems

หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
1 หน่วยกิต
226091 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Preparation for Computer Engineering
Professional Experience
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม
การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษย
สั ม พั น ธ์ในส ถ านป ระก อบ ก าร ก ารพั ฒ นา
บุ ค ลิ ก ภาพเพื่อ การปฏิ บั ติ ง าน เทคนิ ค การเขียน
รายงานและการนาเสนอโครงงาน การฝึก ทักษะ
เฉพาะด้ า นวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ การใช้
ภาษาอัง กฤษในทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดย
เน้นทักษะการฟัง และพูด
Process of professional experience,
working places, virtue and morality,
communication and communication techniques,
human relations in workplace, working personality
development, report writing and presentation
techniques, specialist skills training in computer
engineering, English in computer engineering
focusing on listening, and speaking skills
กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming
แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ
คอมพิ ว เตอร์ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องฮารดแวร์ แ ละ
ซอฟต์ แ วร์ แนวคิ ด การประมวลผลข้ อ มู ล แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การ
เขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ทางวิศวกรรม
Computer
concepts,
computer
components, hardware and software interaction,
electronic data processingconcepts, program
design and development methodology, high-level
language
programming,
programming
applications for solving engineering problems
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226302 การเขียนโปรแกรมด้วยแมตแล็บ
3(2-2-5)
Computer Programming with MATLAB
การใช้ ง านแมตแล็ บ เบื้ อ งต้ น ตั ว แปรและการ
กาหนดค่า ตัวกระทาการและนิพจน์ การใช้งานฟังก์ชั่ น
ทางคณิตศาสตร์ เอ็มไฟล์ คาสั่งควบคุมแบบมีเงื่อนไข
คาสั่งควบคุมแบบทาซ้า การพล็อตกราฟ ส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้ การประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรม
Introduction to MATLAB, variables and
assignment statement, operators and expression, using
mathematical functions, M- file, condition control
statements, repetition control statements, graph plots,
graphic user interface, engineering application
226102

226103

หลักการแก้ปัญหาและเขียน
2(1-2-3)
โปรแกรม
Principles of Problem Solving and
Programming
องค์ ป ระกอบคอมพิ ว เตอร์ แ ละหน้ า ที่
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ การ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา ระเบี ย บวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา การ
วางแผนและออกแบบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ผัง
งานและรหั ส เที ย ม พื้ น ฐานการเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
Computer components and functions,
hardware and software interaction, problem
analysis, problem solving methodology,
programming planning and design using flowchart
and pseudo code, fundamentals of computer
programming and applications
เริ่มต้นกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
และการสื่อสาร
Information and Communication Technology
Concepts
พื้น ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ประวั ติ วิ วั ฒ นาการ และความส าคั ญ
บทบาทและหน้าที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารต่ อ โลกปั จ จุ บั น ระบบคอมพิ ว เตอร์
ฮาร์ด แวร์แ ละซอฟต์แ วร์ การประมวลผลข้ อ มู ล
เทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมูลและระบบเครือข่า ย
คอมพิ ว เตอร์ การเขี ย นผั ง งาน กระบวนการ
แก้ปัญหา

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

226104

The Importance and Evolution of ICT, roles
and impacts, computer systems, hardware and
software, data processing, communication
technology, data and computer networks,
flowchart, and problem solving process
หลักการการประมวลผลและ
3(2-2-5)
การแสดงภาพข้อมูล
Principle of Data Analytic and Visualization
ประเภทข้ อ มู ล และชุ ด ข้ อ มู ล การเตรี ย ม
ข้อมูล การนาเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง แนวคิดการ
แ ส ด ง ภ า พ ข้ อ มู ล ช นิ ด ข อ ง ก า ร แ ส ด ง ภ าพ
สารสนเทศ การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล การออกแบบ
การแสดงภาพข้อมูลเบือ้ งต้น เครื่องมือสาหรับการ
แสดงภาพข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลแบบ แผนที่
ล าดั บ เวลา และเครื อ ข่า ย การแสดงภาพข้อมู ล
ขนาดใหญ่ แนวโน้มและการทานายข้อมูล
Data type and data set, data preparation,
data import from different sources, concepts of
data visualization, information visualization types,
data storytelling, design principles of data
visualization, tools for data visualization, timeseries and network visualizations, big data
visualizations, data trend and prediction

สาระที่ปรับปรุง

รายวิชาใหม่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา หลักสูตร พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

001101
001102
004101
226111
244101
241151

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
หลักการแก้ปญ
ั หาและการเขียน
3(2-2-5)
โปรแกรมเบื้องต้น
ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)

รวม

001103
003202
226112
226121
241152
244102

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอน
คาสั่งและปริทัศน์
การออกแบบระบบดิจทิ ัล
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2

รวม

001101
001103
002101
003101

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ

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

226192
241161
226111
244107

เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การคานวณพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอนคาสั่ง
ฟิสิกส์เชิงไฟฟ้า

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

19 หน่วยกิต

รวม

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

001102
001104
002102

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

003102
226112
226131
226193

20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ความฉลาดทางดิจิทัล
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
การจาลองและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์
รวม

19 หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)

001205

002201
002202

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

003203
100007

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและ
3(2-2-5)
วิชาชีพ
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-3)
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)

4(3-3-8)

226221

การออกแบบระบบดิจทิ ัล

3(2-3-6)

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

226232
226251
226294
247181

หลักการอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
หลักการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
สถิตเิ บือ้ งต้นสาหรับวิทยาการข้อมูล

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

226231
226291
241253

พลเมืองใจอาสา
การดาเนินชีวติ ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง
คอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูล
แคลคูลัส 3

รวม

003201
004201
226232
226241
226213
226292

ภาคการศึกษาปลาย
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
หลักการอิเล็กทรอนิกส์
โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับ
วิศวกรคอมพิวเตอร์
การจาลองและการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ
รวม

19 หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

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

003204
226241

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อมและชุมชน
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์

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

226242
226252

ระบบสมองกลฝังตัว
หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

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

3(2-2-5)

226295

ระบบจัดการฐานข้อมูล

3(2-2-5)

3(2-2-5)

226296

หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3(2-2-5)

226297

เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์
รวม

3(2-2-5)
19 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(2-2-5)
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226314
226342
226351
226393
226395
264202

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
การวิเคราะห์และการออกแบบ
3(2-2-5)
ขั้นตอนวิธี
ไมโครโพรเซสเซอร์และการ
4(3-3-8)
เชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
ระบบจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
สถิตวิ ิศวกรรม
3(3-0-6)

รวม

146200
226352
226381
226394
226396
xxxxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงงานด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1
ปัญญาประดิษฐ์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

003305
226343
226344
226353
226361
226398
226091

19 หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ ารเป็น
3(2-2-5)
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
วิทยาการหุ่นยนต์
ความมั่นคงไซเบอร์
แนวคิดของปัญญาประดิษฐ์
ระบบปฏิบัติการ
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวม

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

18(1) หน่วยกิต

3(3-0-6)

226399

ภาคการศึกษาปลาย
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

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

226381
226xxx

โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
วิชาเอกเลือก

2(1-3-4)
3(x-x-x)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19 หน่วยกิต

226xxx
xxxxxx
xxxxxx

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

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

รวม

3(2-2-5)

17 หน่วยกิต
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100007
226453
226482
226091
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

226483*
226484*

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายและจริยธรรมทาง
1(1-0-2)
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
ขั้นสูง
โครงงานด้านวิศวกรรม
2(0-6-3)
คอมพิวเตอร์ 2
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม
13(1) หน่วย
กิต

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน
สหกิจศึกษา

003306

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
3(0-6-3)

226482

โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

2(0-6-3)

226xxx*

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

226xxx*

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

226486+ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 1

รวม

11 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

226483*
226484*
226485*
226487+

รวม

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

การฝึกงาน
สหกิจศึกษา
การศึกษาอิสระ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 2
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * เฉพาะนิสติ ที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทางาน เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
+ เฉพาะนิสต
ิ ที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการทางาน
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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151

152

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

153
รายงานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
7. ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย
8. ดร.ภูวศิ สรณ์ ภูมิสรณคมณ์
9. ดร.โรจนี ขุมมงคล
10. นายคมกริช มาเที่ยง
11. นายต่อศักดิ์ สุนทรพันธุ์

ประธานกรรมการ
กรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านเอกสารการวิพากษ์)
1. นายเฉลิมพล ปุณโณทก กรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
เริ่มประชุม เวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ทราบถึงขัน้ ตอนในการวิพากษ์หลักสูตร โดยจะเป็นการพิจารณาถึงข้อ
วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนามาปรับปรุงร่างหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึน้
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาการพัฒนาและวิพากษ์ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็น
เห็นชอบในการปรับปรุง ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 เพิ่มอาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษาให้ตรงกับหลักสูตรต้องการพัฒนา
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
 ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางของหลักสูตร
 ปรับปัญหาของนิสิตแรกเข้าและกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร






เพิ่มเนือ้ หารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ AI ให้เหมาะสม
ปรับรายวิชาหุน่ ยนต์ให้ประยุกต์กับเนือ้ หาอื่นๆที่เหมาะสม
ปรับรายวิชาเอกเลือกให้ตรงกับกลุ่มในรายวิชาเอกเลือกให้มากที่สุด
ปรับให้มีแผนรองรับสาหรับกรณีที่นสิ ิตไม่สามารถออกไปสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน
ปรับเนื้อหาในรายวิชาที่ถูกตัดออกไป ให้แทรกเนื้อหาที่จาเป็นไว้ในรายวิชาอื่นของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

 ความสามารถในการเห็นภาพรวม ตั้งโจทย์ได้อย่างฉลาดได้ด้วยตนเองและทักษะการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
 เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
 เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
 เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
 เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
ปิดประชุม 17.00 น.
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ภาคผนวก จ
ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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for a Firefighting Suit Using Internet of Things Technology”, The 3rd International Conference on
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ที่ 10", 2564, SCI-O68, pp 2929-2943.
B Srisungsittisunti, “ Forward Feature Selection for Ensembles to Predict Brix Values in Mango Fruits based
on NIR Spectroscopy Technique”, NU. International Journal of Science 2018, 15(2) , pp. 43-57.
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Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering ( ECTI- NCON) ,
Chiang Rai, 2018, pp. 141-145.
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8”, พะเยา, 2562.

165
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ
Asst. Prof. Pornthep Rojanavasu, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

พรเทพ โรจนวสุ
35203005XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 2333

อีเมล์

pornthep.ro@up.ac.th

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2542

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ
Chaiwongsai J. , Srisungsittisanti B. , Rojanavasu P. , “ Kwan Phayao Tourism Promotion and Support Mobile
and Web Application”, The 3 th Joint The International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018
(ICDAMT 2018) , pp.162-166, Thailand, February 2018.
Thongkum P., Srisungsittisunti B., Chaimongkon P., Mekruksavanich S., Rojanavasu P. “An Ontology-based
Approach for Exploring Knowledge in Fundamental Particles of Physics” The International ECTI Northern Section
Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering 2018 (ECTI-NCON 2018),
pp. 174-178, Thailand, February 2018.
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานทางวิชาการ
J. Chaiwongsai, N. Boonthep, Y. Miyanaga, T. Cheosuwan, B. Innawong, “Agricultural Year-Round Planning
Model for Market-oriented Farms”, IEEE International Conference on Digital Arts, Media and Technology
(DAMT), 3-6 March 2021, Thailand, pp. 18-21.
Jirabhorn Chaiwongsai, “ Automatic Control and Management System for Tropical Hydroponic Cultivation” ,
IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 26-29 May, 2019, Japan
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Technology (ICDAMT), Chiang Rai, Thailand, February 25-28, 2018, pp. 147-151.
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ภาคผนวก ช
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้
ทางคอมพิวเตอร์ที่ระบุไว้ในมคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์
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ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางสาขาคอมพิวเตอร์ระบุไว้ใน
มคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอร์

โครงสร้างพื้นฐานของระบบ

ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

X

X

X

226112 การจาลองและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

X

X

X

226297 เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์

X

X

X

226193 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์

X

X

241161 การคานวณพื้นฐาน

X

X

244107 ฟิสกิ ส์เชิงไฟฟ้า

X

X

247181 สถิติเบื้องต้นสาหรับวิทยาการข้อมูล

X

X

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

226111 การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอนคาสั่ง

เนื้อหาความรู้

องค์การและระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟต์แวร์

องค์ความรู้

(1) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals)

(2) คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Mathematics)

(3) อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
226131 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์

X

226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์

X

226343 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

X

226344 วิทยาการหุน่ ยนต์

X

(4) ตรรกศาสตร์ดิจิทัล (Digital Logic)
226221 การออกแบบระบบดิจิทัล

X
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X

226294 หลักการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

X

X

ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างพื้นฐานของระบบ

X

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

226361 แนวคิดของปัญญาประดิษฐ์

เนื้อหาความรู้

องค์การและระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟต์แวร์

องค์ความรู้

(5) โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms)

(6) โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture and Organization)
226241 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์

X

226242 ระบบสมองกลฝังตัว

X

(7) ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
226398 ระบบปฏิบัติการ

X

X

(8) ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
226295 ระบบจัดการฐานข้อมูล

X

226296 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

X

(9) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
226399 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

X

(10) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
226251 คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล

X

226252 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

X

226353 ความมั่นคงไซเบอร์

X

หมายเหตุ * องค์ความรู้ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร์
IEEE และ ACM มีรายละเอียดดังนี้
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(1) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals)
- Programming Paradigms
- Programming Constructs
- Algorithms and Problem-solving
- Recursion
- Event Driven and Concurrent Programming - Object-oriented Programming
- Using API
(2) คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Mathematics)
- Functions, Relations and Sets
- Basic Logic
- Proof Techniques
- Basics of Counting
- Graphs and Trees
- Discrete Probability
- Recursion
- Continuous Probability
- Expectation
- Sampling Distribution
- Stochastic Processes
- Estimation
- Hypothesis Tests
- Correlation and Regression
(3) อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
- Electronic Properties of Materials
- Interfacing Logic Families and Standard Buses
- Diodes and Diode Circuits
- Operational Amplifiers
- MOS Transistors and Biasing
- Circuit Modeling and Simulation
- MOS Logic Families
- Data Conversion Circuits
- Bipolar Transistors and Logic Families
- Electronic Voltage and Current Sources
- Design Parameters and Issues
- Amplifier Design
- Storage Elements
- Integrated Circuit Building Blocks
(4) ตรรกศาสตร์ดจิ ทิ ัล (Digital Logic)
- Switching Theory
- Digital Systems Design
- Combinational Logic Circuits
- Modeling and Simulation
- Modular Design of Combinational Circuits - Formal Verification
- Memory Elements
- Fault Models and Testing
- Sequential Logic Circuits
- Design for Testability
(5) โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)
- Basic Algorithmic Analysis
- Computing Algorithms
- Linked List, Queues, Stacks
- Distributed Algorithms
- Binary Tree, B-Tree, Heap
- Algorithmic Complexity
- Algorithmic Strategies
- Basic Computability Theory
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(6) โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture and Organization)
- Fundamentals of Computer
- Processor Systems Design
- Computer Arithmetic
- Organization of the CPU
- Memory System Organization and Architecture
- Performance
- Interfacing and Communication
- Distributed System Models
- Device Subsystems
- Performance Enhancements
(7) ระบบปฎิบัติการ (Operating Systems)
- Design Principles
- Memory Management
- Concurrency
- Device Management
- Scheduling and Dispatch
- Security and Protection
- File systems
- System Performance Evaluation
(8) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)
- Database Systems
- Relational Database Design
- Data Modeling
- Transaction Processing
- Relational Databases
- Distributed Databases
- Database Query Languages
- Physical Database Design
(9) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
- Software Processes
- Software Tools and Environments
- Software Requirements and Specifications - Language Translation
- Software Design
- Software Project Management
- Software Testing and Validation
- Software Fault Tolerance
- Software Evolution
(10) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
- Communications Network Architecture
- Wireless and Mobile Computing
- Communications Network Protocols
- Performance Evaluation
- Local and Wide Area Networks
- Data Communications
- Client-server Computing
- Network Management
- Data Security and Integrity
- Compression and Decompression
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่คี าดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี
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ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLO 1 ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
PLO 2 ผูเ้ รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิ ัลอย่างรู้เท่าทัน
PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวติ ตนเองอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม
PLO 4 ผูเ้ รียนสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่น และแสดงออกถึง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก
PLO 5 ผู้เรียนสามารถแสดง ออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ
PLO 6 ผูเ้ รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้
PLO7 ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ ายหลั ก การทางด้ า นฮาร์ ด แวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายและพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการเรียนรูท้ างด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
PLO8 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการ
วางแผนดาเนินการได้อย่างเป็นระบบ
PLO9 ผูเ้ รียนสามารถแยกแยะ และประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO10 ผู้เรียนสามารถออกแบบและพั ฒนาระบบทางด้ า น
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน
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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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() <F0  /    (Computer and Information Technology Fundamentals)
-
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()  53   /%% J% (Web Programming)
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() /%%0567 (Database Systems)
-

-&G&45+ /%%0567
?3P  5+ /%%0567
'%& 5+0567
/%%!&2 0567
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(Y) /%%   <=  !&2 (Management Information Systems)
- <F05+ /%%  / + 6 +
<F0
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- % % 5+ /%%  >+

-   G /%%   <= >;63 %& 3=
+ / &1 /%%  
-  % - &  /%%  
- /%%&% &2>! &+567/ -<+
567

-  %7 ' /%%  
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([)  <59  (Computer Networks)
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