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มคอ.2  
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพายัพ 

สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ วิทยาศาสตร์    

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  25490531106055  

ภาษาไทย:   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์    
ภาษาอังกฤษ: BACHELOR OF SCIENCE  PROGRAM  IN  SOFTWARE ENGINEERING 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)        
ชื่อย่อ (ไทย):   วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)      
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Bachelor of  Science (Software Engineering)      

ชื่อย่อ (อังกฤษ):   B.S. (Software Engineering)       
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  (ถ้ามี) 
☒ ไม่มี 

☐  มี โปรดระบุ  

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

☒ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 
☐ หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) 
☐ หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) 
☐ อ่ืนๆ (ระบุ) 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 ☒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

  ☒ ปริญญาตรีทางวิชาการ 
  ☐ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ☐ ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ☐ ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
  ☐ ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
  ☐ ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางปฏิบัติการ 
 

 5.3 ภาษาที่ใช้  
☒หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
☐หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  
☐หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  

  
 5.4 การรับเข้าศึกษา  

☐ รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

☐ รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
☒ รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 ☐ อ่ืนๆ    
      

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
☒ เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

☐ เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

 - ชื่อสถาบัน       

 - รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน       

☐ เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 - ชื่อสถาบัน      ประเทศ       

 - รูปแบบของการร่วม 

     ☐ ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

     ☐ ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 
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     ☐ ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2  
         สถาบัน) 

 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
☒ ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

☐ ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบ)ุ       

☐ อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
☒  เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
☒  ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
☒  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ 

เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

☒  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เมื่อวันที่  2  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

☒  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุม 
ครั้งที ่12/2559  เมื่อวันที่  8   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

☒  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 

       ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่  26   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2560  
☒  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ   ในคราวประชุม 
       สมัยสามัญ ครั้งที ่2/2560   เมื่อวันที่  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1) นักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer) 
2) วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) 
3) นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer) 
4) วิศวกรความต้องการ (Requirements Engineer) 
5) นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance) 
6) นักทดสอบระบบ (Software Tester) 
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7) สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect) 
8) ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager) 

 9. ชือ่ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
ล า 
ดับ 

ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

/Passport ID 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 
(พ.ศ.) 

1 นางสาวนฤพร   
เต็งไตรรตัน์  

3-5399-00097-
XX-X 

อาจารย ์
 

 
 
 

 
 

Ph.D. Electrical 
and 

Electronic 
Engineering 

Newcastle 
University, 

United 
Kingdom 

2556 
 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2549 

วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2545 

2 นางดวงพร  
รังรองรจิตภูม ิ    

3-5711-00041-
XX-X 

อาจารย ์
 

 
 
 

พบ.ม. คอมพิวเตอร ์
 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหาร

ศาสตร ์

2537 
 

วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2528 

3 นายภูษิต  
ก้อนสุรินทร์ 

3-5002-00491- 
XX-X 

อาจารย ์
 

วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัเ
ชียงใหม่ 

2542 

วท.บ. สถิต ิ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2535 

4 นายภูมินทร์    
ดวงหาคลัง   

3-3021-00485-
XX-X 

อาจารย ์
 

 
 

วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2547 
 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยั 
พายัพ 

2536 

5 นายปภังกร 
แหลมนาค 

3-67100-0353-
XX-X 

อาจารย ์
 

 
 
 

วท.ม. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี

พระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2554 
 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยั 
พายัพ 

2546 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 
11.  สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่สาม พ.ศ.2554 – 2563 ของประเทศไทย 

เน้นยุทธศาสตร์ที่ 5 ถึง 7 เพ่ือพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของการผลิต ประยุกต์ใช้ Information and Communication Technology 
(ICT) สร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
นวัตกรรมของธุรกิจ/บริการใหม่ที่ได้จากการผสมผสานระหว่างแนวคิดการท าธุรกิจ ความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ICT  และดิจิทัลคอนเทนต์[1] ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [2] ที่ให้ความส าคัญกับการ
ปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว เช่นเดียวกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) [3] ที่เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบ
ก้าวกระโดดในช่วง 5 ปีข้างหน้า เช่น เทคโนโลยีสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูง (New 
Communications  Technology) เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
แบบทุกที่ทุกเวลา (Mobile/Wearable Computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ 
(Cloud Computing) เทค โน โลยี การวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล ขน าด ใหญ่  (Big Data Analytics) 
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things)   

จากรายงานสภาวะตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ประจ าปี 
พ.ศ. 2557 และการประมาณการ ปี พ.ศ. 2558 โดยส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ส ารวจมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ เพ่ือใช้
ภายในประเทศและการผลิตเพ่ือส่งออก โดยสรุปมูลค่าและอัตราการเติบโตของมูลค่าการผลิต
ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2556-2557 และประมาณการปี 2558 [4] ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  มูลค่าและอัตราการเติบโตของมูลค่าการผลิตและบริการซอฟต์แวร์ แยกตามประเภท 

ประเภท มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเติบโต (%) 
2556 2557 2558 56/57 57/58 

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 12,389 14,050 16,045 13.4 14.2 
บริการซอฟต์แวร ์ 34,734 37,902 43,132 9.1 13.8 
ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว 5,791 5,832 6,236 0.7 6.9 

รวม 52,914 57,784 65,413 9.2 13.2 
*หมายเหตุ : มูลค่าดังกล่าว รวมมูลค่าการผลติเพื่อส่งออกไปยงัต่างประเทศ แต่ไม่นบัรวมการพัฒนา

ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ภายในองค์กร เนื่องจากเป็นรายได้ของบริษัท แต่อาจกลายเปน็มูลค่า
ตลาดได้ในอนาคต  
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ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้มีการสอบถามสถานประกอบการด้านซอฟต์แวร์
ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซ่ึงได้รับข้อเสนอแนะและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตรดังนี้  

1) การจัดการเรียนการสอน ควรเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกใช้งานเครื่องมือเชิงซอฟต์แวร์ 
(Software Tools) ช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือให้เกิดความช านาญในงานของ
วิศวกรซอฟต์แวร์ 

2) ควรเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกใช้กรอบการท างานซอฟต์แวร์ (Software Framework) ที่ช่วย
ในการเขียนโปรแกรมได้สะดวกรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

3) ควรมีรายวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในสายงานที่ตนเองสนใจ เช่น 
นักวิเคราะห์ระบบ นักทดสอบซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น 

4) ควรส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาองค์ความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองทางด้านเทคโนโลยี
และวิธีการทางซอฟต์แวร์ (ที่มา: โครงการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตาม TQF และตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ในระดับปริญญาตรี 2558) 

 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้สาขาวิชาได้แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในการท างานได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเข้าสู่ตลาด
งานด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ หรือธุรกิจที่มีซอฟต์แวร์เป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจ  
 
[1] (http://www.tu.ac.th/org/qa/guide_office/paper_guide/plan51_65.pdf) 
[2] (http://www.nesdb.go.th/article_attach/Book_Plan12.pdf) 
[3] (http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/590819_DE_Plan_Full_Final.pdf) 
[4] (http://www.nstda.or.th/prs/images/stories/book_pdf/20160108-book.pdf) 
 
11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
- การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา โดยมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นมิ

ให้สูญหาย และเป็นการสร้างฐานความรู้ในสังคม เพ่ือท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
สังคมดีข้ึน 

- การเปิดเสรีทางการค้า และการเคลื่อนย้ายอาชีพการงาน ช่วยเปิดโอกาสในการท างานที่
หลากหลาย แต่ขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศได้เช่นกัน 
ดังนั้น ในการเรียนการสอน จึงควรเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงทักษะ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้มีความพร้อมในการท างาน หรือการเรียนรู้ร่วมกับชาวต่างชาติ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาของ
สาขาวิชาฯ มีความรู้ ความสามารถที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการ
ของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในปัจจุบัน และมีความสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยเน้นการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มีความรู้
ความเข้าใจในระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์  และสามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  และให้ความส าคัญในเรื่องของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การท างานเป็นทีม และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับงานที่รับผิดชอบ  

 
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศทางด้านก าลังคนและความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีจริยธรรมและคุณธรรม สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ บริการรับใช้สังคม และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยยึดมั่นใน "สัจจะ-บริการ" 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

การบริหารจัดการหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชา และมี
บางรายวิชาทีม่ีการบริหารจัดการร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

13.1 รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 ก) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยส านักงานการศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยพายัพ 
 ข) กลุ่มวิชาแกน 

ล าดับ ชื่อรายวิชา คณะ/สาขาวิชา/กลุม่วิชา/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 ศศ. 200   เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น คณะเศรษฐศาสตร ์
2 ฟส. 111   ฟิสิกส์พื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
3 คณ. 115   แคลคลูัส 1  กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และสถิต ิ
4 คณ. 222  พีชคณิตเชิงเส้น กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และสถิต ิ
5 สถ. 203   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และสถิต ิ

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา และความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นหลักสูตรที่พัฒนาตาม
เป้าหมายและนิยามของวิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เน้นความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีและทักษะการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนา  การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ  โดยมุ่งสร้างบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีขีดความสามารถใน
การผลิตซอฟต์แวร์ให้ตรงกับเป้าหมายของลูกค้าและ/หรือผู้ใช้ทั้งทางด้านธุรกิจและด้านเทคนิค
เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีจริยธรรมและคุณธรรม สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ บริการรับใช้
สังคมโดยยึดมั่นใน "สัจจะ-บริการ"  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสู่สากล  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
☒ สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
☒ สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 

☒ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพายัพ 

☒ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร พ.ศ.2552 
      (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
☐ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา      

☒ เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาส่งมอบชิ้นงาน
ซอฟต์แวร์ การแก้ปัญหาบนหลักการทางวิศวกรรม โดยค านึงถึงประเด็นทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สังคม และจริยธรรม ได้อย่างเหมาะสม 

2. มีความสามารถในการสื่อสาร การท างานเป็นหมู่คณะ และปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

3. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ด้วย
ตนเอง สามารถประยุกต์ทฤษฎี แบบจ าลอง เทคนิคและเครื่องมือ เพ่ือสร้างสรรค์
ชิ้นงานซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 

4. มีศักยภาพในด้านการผลิตซอฟต์แวร์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจการขององค์กร 
หรือเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ด้านมาตรฐานหลักสตูร พัฒนาหลักสตูรที่มีคณุภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

หลักสตูรได้รับการรับทราบจาก 
สกอ. 

ด้านการเรียนการสอน 1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี

2. จัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ 

3. มีการประเมินผลการเรียนการ
สอนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อ
น าผลมาปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

1. รายชื่ออาจารยผ์ู้รับหลักสูตร 
2. รายชื่อคณะกรรมการก ากับ

มาตรฐานวิชาการประจ า
หลักสตูรของสาขาวิชาฯ 

3. แบบ มคอ.3/มคอ.4 ที่ผ่านการ
รับรองโดยคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานวิชาการสาขาวิชาฯ  
และ มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละ
รายวิชา 

4. รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
วิชาการประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

5. รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารประจ า
หลักสตูร 

ด้านการวิจัย ส่งเสริมและผลิตงานวิจัย จ านวนผลงานวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ในสาขาวชิา  

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

แผนกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- จ านวนกิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม ให้บริการทางวิชาการสูส่ังคม แผนบริการวิชาการสูส่ังคมของ

สาขาวิชาฯ 
- จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการสู่

สังคมของสาขาวิชาฯ 
ด้านการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรไดร้ับการอบรม

และพัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 

รายชื่อบุคลากรที่เข้าประชุม อบรม 
และสมัมนาทางวิชาการในแตล่ะปี
การศึกษา 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา 1. มีช่วงเวลาส าหรับให้ค าปรึกษา
กับนักศึกษา 

2. มีช่องทางการติดต่อระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย ์

3. มีการส่งเสรมิให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมเสรมิและนอก
หลักสตูร 

1. จ านวนช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา 
2. ช่องทางในการติดต่อระหว่าง

นักศึกษากับอาจารย ์
3. จ านวนกิจกรรมเสริมและนอก

หลักสตูร  
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมแต่ละ

กิจกรรม 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย
หนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  หนึ่ง
ภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพ่ิม
ชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

☒ มีภาคฤดูร้อน   จ านวน…1…ภาค  
☐ ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจ าเป็น 

☐ ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มีการจดัการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) เวลาสัปดาห์ 
ภาคการศึกษา 1 สิงหาคม – ธันวาคม 15 
ภาคการศึกษา 2 มกราคม – พฤษภาคม 15 

ภาคฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม 5 
  
 2.1.2. วัน-เวลา 

☒ วัน – เวลาราชการปกติ 
☐ นอกวัน – เวลาราชการ (โปรดระบุ) 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 
☒ ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

สายวิทย์ - คณิต หรือเทียบเท่า หรือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต และเรียนวิชาคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต หรือ 
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ผ่านการสอบวัดความรู้โดยสาขาวิชา กรณีที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ/หรือ
วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนด 

☒ ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 

☒ เป็นผู้มีความประพฤติดี 
☒ เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
☒ ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
☐ มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) 
 

2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
☒ คัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
☒ คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง 

☒ คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคต่างๆ 

☐ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 ด้านการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
มากขึ้น การแบ่งเวลาทั้งด้านการเรียนและการท ากิจกรรม 

2.3.2 ระดับความรู้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาแรกเข้าอยู่ในระดับที่
แตกต่างกัน 

2.3.3 ทักษะภาษาอังกฤษ ที่ค่อนข้างอ่อน ท าให้เป็นอุปสรรคเมื่อมีการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการบริหารเวลา 

2.4.2 จัดกิจกรรมเพ่ือให้ค าแนะน าทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
2.4.3 จัดกิจกรรมเพ่ือปรับทักษะพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์  

2.4.3 จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 - 32 32 32 32 

ช้ันปีท่ี 3 - - 28 28 28 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 28 28 
รวม 40 72 100 128 128 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 28 28 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

 
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเล่าเรียน 2,720,000.00 4,896,000.00 6,800,000.00 8,704,000.00 8,704,000.00 
ค่าบ ารุงการศึกษา 400,000.00 720,000.00 1,000,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 
ค่าธรรมเนียม 316,000.00 392,800.00 460,000.00 527,200.00 527,200.00 
ค่าเบ็ตเตลด็ 130,000.00 133,200.00 136,000.00 138,800.00 138,800.00 

รวมรายรับ 3,566,000.00 6,142,000.00 8,396,000.00 10,650,000.00 10,650,000.00 
 
 

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 
หมวด ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเงินเดือน 2,265,000.00 2,378,000.00 2,497,000.00 2,622,000.00 2,753,000.00 
ค่าเงินประจ าต าแหน่ง 182,400.00 182,400.00 249,600.00 249,600.00 249,600.00 
ค่าตอบแทน 150,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
ค่างานบริหารทั่วไป 497,000.00 712,000.00 899,000.00 1,087,000.00 1,087,000.00 
ค่าวัสดสุ านักงานและ
ค่าบ ารุงรักษา 

51,000.00 91,000.00 126,000.00 162,000.00 162,000.00 

ค่าทรัพย์สินต่าง ๆ 239,000.00 239,000.00 239,000.00 239,000.00 239,000.00 
ค่าสวัสดิการ (ค่า
รักษาพยาบาล) 

56,000.00 100,800.00 140,000.00 179,200.00 179,200.00 

ค่าวิชาการ (งบสัมมนา
ภายใน/ภายนอก) 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

ค่าการบริการนักศึกษา 
(งบฯ กิจกรรมนศ.) 

180,000.00 291,000.00 389,000.00 487,000.00 487,000.00 

รวมรายจ่าย 3,660,400.00 4,234,200.00 4,879,600.00  5,365,800.00  5,496,800.00  
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2.7 ระบบการศึกษา 
☒ แบบชั้นเรียน 

☐ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

☐ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 

☐ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
☐ แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

☐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 
มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง “หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557” (เอกสาร ภาคผนวก ก) 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวน 30 หน่วยกิต 

 1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวน 9 หน่วยกิต 
 1.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  9 หน่วยกิต 
 1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  จ านวน 12 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

 2.1  กลุ่มวิชาแกน จ านวน 15  หน่วยกิต 

 2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 66  หน่วยกิต 
 2.2.1  ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จ านวน  9  หน่วยกิต 

 2.2.2  ด้านเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ จ านวน 15 หน่วยกิต 

 2.2.3  ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  จ านวน 29 หน่วยกิต 

 2.2.4  ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จ านวน 10 หน่วยกิต 

 2.2.5  ด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน   3 หน่วยกิต 

 2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  
 

ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา 
ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา รหัสวชิาประกอบด้วย ตัวอักษรแบ่งกลุ่มวิชา ตามด้วย
ตัวเลข 3 หลัก ดังนี้ 

 ความหมายของตัวอักษรมีดังนี้ 
ศท. แสดงถึง   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

GE แสดงถึง    General Education 

ฟส. แสดงถึง   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
PH  แสดงถึง   Physics 

คณ. แสดงถึง   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
MA แสดงถึง   Mathematics 

สถ. แสดงถึง   กลุ่มวิชาสถิติ 
ST แสดงถึง   Statistics 

ศศ. แสดงถึง   กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 
EC แสดงถึง   Economics 

        วซ.   แสดงถึง   กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
    SE แสดงถึง   Software Engineering 
 

 ความหมายของตัวเลข 3 หลัก ของกลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  มีดงันี้  

หลักร้อย  หมายถึง   ชั้นปีที่ควรเรียน 

หลักสิบ   หมายถึง   กลุ่มวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
0  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

(Fundamentals of Computer and Information 
Science) 

1  กลุ่มวิชาด้านการเขียนโปรแกรม  
(Computer Programming) 

2  กลุ่มวิชาด้านระบบสารสนเทศ   
(Information Systems) 

3  กลุ่มวิชาด้านระบบคอมพิวเตอร์  
(Computer Systems) 

4  กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
(Software Engineering) 

5  กลุ่มวิชาด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer 
Applications) 

6  กลุ่มวิชาด้านการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย (Data 
Communication and Networking) 
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7   กลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย 
(Computer Graphics and Multimedia) 

8  ด้านวิทยาการข้อมูล  
(Data Science) 

9  กลุ่มวิชาการศึกษาเอกเทศ การเลือกหัวข้อคัดสรร 
ภาคปฏิบัติ  สหกิจศึกษา และโครงงาน 

หลักหน่วย   หมายถึง   ล าดับของรายวิชาในแต่ละกลุ่ม  

วิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อนจะต้อง
ผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้นโดยนักศึกษา
จะผ่านการเรียนและการประเมินผลรายวิชาบังคับก่อน โดยได้อักษรระดับคะแนน  A, B+, B, C+, 
C, D+, D  หรืออักษร  P , CE, CS, CT  และ CP 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน  30  หน่วยกิต  
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวน 9 หน่วยกิต 
ศท. 111 สัจจะและบริการ 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 111 TRUTH AND SERVICE) 
ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(GE 113 A PATH TO WISDOM)  
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 

1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  9 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMETICS FOR DAILY LIFE) 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 142 HEALTH MYTHS) 
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 

1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  จ านวน  12  หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็น

รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 

ศท. 127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127 THAI LEARNING) 
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2.รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  9 หน่วยกิต 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน  0 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษา รายวิชา  
ศท.130 โดยไม่นับหน่วยกิต 
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96  หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  
โดยศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้  จ านวน 15 หน่วยกิต 

ฟส.111  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(PH 111   FUNDAMENTAL PHYSICS) 
คณ. 115   แคลคูลัส 1  3 (2-2-5) หน่วยกิต  
(MA 115   CALCULUS   I) 
คณ. 222  พีชคณิตเชิงเส้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(MA 222   LINEAR ALGEBRA) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา คณ. 115 ) 
สถ. 203   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(ST 203   STATISTICS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
ศศ. 200   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(EC 200   INTRODUCTION TO ECONOMICS) 
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้  จ านวน  66  หน่วยกิต 
2.2.1  ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   จ านวน 9 หน่วยกิต 

วซ. 222   ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 222   DATABASE  SYSTEMS  AND  DATABASE  DESIGN) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 120) 
วซ. 343   การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 343   SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
วซ. 348   กฎหมายและจริยธรรมส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 348   LAWS  AND    ETHICS   FOR   SOFTWARE  ENGINEERS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 

 

2.2.2 ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   จ านวน  15   หน่วยกิต 

วซ. 120   แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา  3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 120   ABSTRACT DATA TYPES AND PROBLEM SOLVING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 110) 
วซ. 260   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 (SE 260   DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS FOR 
SOFTWARE ENGINEERING) 
วซ. 315   การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์  3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(SE 315   COMPONENT-BASED   SOFTWARE   DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 212) 
วซ. 396   การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 3 (1-4-6) หน่วยกิต 

(SE 396   SOFTWARE    DEVELOPMENT   TRAINING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้าน ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า 

24 หน่วยกิต) 
วซ. 499   โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3 (0-6-3) หน่วยกิต 
(SE 499   SOFTWARE   ENGINEERING   PROJECT) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา วซ. 396) 

 

2.2.3 ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  จ านวน 29  หน่วยกิต 

วซ. 211   การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 211   OBJECT - ORIENTED     PROGRAMMING) 
วซ. 212   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 212   OBJECT-ORIENTED  ANALYSIS  AND  DESIGN) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ.  211) 
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วซ. 240   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 240   INTRODUCTION   TO  SOFTWARE   ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 110) 
วซ. 313   สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 313   SOFTWARE ARCHITECTURE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 212) 
วซ. 341 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ   3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 341   SOFTWARE PROCESS AND QUALITY ASSURANCE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
วซ. 342  การก าหนดและการจัดการความต้องการด้านซอฟต์แวร์  3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 342   SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION AND MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
วซ. 344  การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการซอฟต์แวร์   3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 344   SOFTWARE  CONSTRUCTION  AND EVOLUTION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา  วซ. 212) 
วซ. 345   การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 345   SOFTWARE   VERIFICATION  AND  VALIDATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
วซ. 347   การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 347   SOFTWARE    CONFIGURATION   MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
วซ. 492   สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  2 (0-4-2) หน่วยกิต 
(SE 492   SOFTWARE   ENGINEERING   SEMINAR) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 

 

2.2.4  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   จ านวน 10  หน่วยกิต 

วซ. 101 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 101   DISCRETE  MATHEMATICS) 
วซ. 110   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 (2-4-6) หน่วยกิต 
(SE 110   COMPUTER    PROGRAMMING) 
วซ. 231   ระบบปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 231   OPERATING SYSTEM FOR SOFTWARE ENGINEERING)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 230) 
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2.2.5 ด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  จ านวน 3 หน่วยกิต 

วซ. 230   โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 230   COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE) 

 

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท 

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเอกเลือกต่อไปนี้จ านวน 15 หน่วยกิต โดยจะต้องเลือก
ศึกษากลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มอ่ืนอีกไม่น้อยกว่า 
6   หน่วยกิต กรณีที่นักศึกษาไม่ต้องการเลือกศึกษารายวิชาเอกเลือก  นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่เปิดสอนในสถาบัน โดยจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชานั้น และต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมหลักสูตรวิชาโทไม่น้อย
กว่า 2.00 

2.3.1 ด้านหลักวิธีพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
วซ. 314   การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 314   ALGORITHMS DESIGN AND ANALYSIS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 120) 
วซ. 316  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเร่งด่วน  3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 316  RAPID  APPLICATION  DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 211)  
วซ. 317  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รูปแบบเว็บ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 317  WEB-BASED  APPLICATION  DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 211)  
วซ. 318  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 318   MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 211)  

2.3.2 ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
วซ. 363  ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 363  COMPUTER  AND  NETWORK  SECURITY  SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 260) 
วซ. 365  ระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE  365  NETWORK  OPERATING  SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 260) 
วซ. 366  การออกแบบซอฟต์แวร์ส าหรับการสื่อสารข้อมูลและ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(SE 366  SOFTWARE DESIGN  FOR  DATA  COMMUNICATIONS  AND 
NETWORKING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 260) 
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2.3.3 ด้านเทคโนโลยีสื่อประสม  
วซ. 370  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 370   COMPUTER  GRAPHICS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 110) 
วซ. 371  ระบบมัลติมีเดีย 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 371  MULTIMEDIA  SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 110) 
วซ. 373  ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) หน่วยกติ 

(SE 373  COMPUTER  ANIMATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 110) 
วซ. 475  การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 475  COMPUTER  GAME  DESIGN  AND  DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 371) 

2.3.4 ด้านเสริมทักษะวิชาชีพ  
วซ. 393   หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 393  SELECTED  TOPICS  IN  SOFTWARE  ENGINEERING I) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต) 
วซ. 491   การศึกษาเอกเทศทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (1-4-4) หน่วยกิต  
(SE 491   INDEPENDENT  STUDY  IN  SOFTWARE  ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต) 
วซ. 493   หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 493   SELECTED  TOPICS  IN  SOFTWARE  ENGINEERING  II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต) 

2.3.5 ด้านวิทยาการข้อมูล  
วซ. 380 หลักการวิทยาการข้อมูล 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 

(SE 380 FUNDAMENTAL DATA SCIENCE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 222) 
วซ. 381 การเรียนรู้ของเครื่องจักร 3 (2-2-5)  หน่วยกิต 

(SE 381 MACHINE LEARNING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 222) 
วซ. 382 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3 (2-2-5)  หน่วยกิต 

(SE 382 BIG DATA ANALYSIS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 380) 
วซ. 383 การแสดงภาพข้อมูล 3 (2-2-5)  หน่วยกิต 

(SE 383 DATA VISUALIZATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 381) 
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2.3.6 วิชาภาคสนาม  
วซ.496   สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  9 (0-40-20) หน่วยกิต 

(SE 496  CO-OPERATIVE  EDUCATION  IN  SOFTWARE ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วซ. 396 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ ที่
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกเรียนสหกจิศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ปีที ่ ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

1 

ศท.113 วิถีทางสร้างปัญญา 3(2-2-5) ศท.111 สัจจะและบริการ  3(3-0-6) 
ศท.141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) ศท.114 พลเมือง ธรรมาภบิาลกบัสันติภาพ 3(3-0-6) 
ศท.135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

3(3-0-6) ศท.143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต                            

3(3-0-6) 

ฟส.111 ฟิสิกสพ์ื้นฐาน  3(2-3-6) ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

3(3-0-6) 

วซ.101 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง  3(3-0-6) ศท.127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
วซ.110 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4(2-4-6) วซ.120 แบบชนิดขอ้มูลนามธรรมและการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 
รวม   19 หน่วยกติ รวม   18 หน่วยกติ 

2 

ศท.142 เล่าเร่ืองสุขภาพ 3(3-0-6) ศศ.200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
คณ.115 แคลคูลัส 1   3(2-2-5) สถ.203 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
วซ.240 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(3-0-6) วซ.212 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ              3(2-2-5) 
วซ.211 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ  3(2-2-5) วซ.222 ระบบฐานขอ้มูลและการออกแบบฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
วซ.230 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์     

3(3-0-6) วซ.231 ระบบปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสร ี    3 หน่วยกิต วซ.260 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

3(2-2-5) 

รวม   18 หน่วยกติ รวม   18 หน่วยกติ 

3 

คณ. 222 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) ศท.431 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน              3(3-0-6) 
วซ.315 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง
คอมโพเนนต์       

3(2-2-5) วซ.313 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์               3(3-0-6) 

วซ.342 การก าหนดและการจัดการความ
ต้องการด้านซอฟต์แวร์               

3(3-0-6) วซ.341 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกัน
คุณภาพ  

3(3-0-6) 

วซ.343 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร ์            3(3-0-6) วซ.345 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์   3(3-0-6) 
วซ.344 การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการ
ซอฟต์แวร์  

3(3-0-6) วซ.347 การจัดการโครงแบบซอฟตแ์วร ์        3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท                               3 หน่วยกิต วซ.348 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์  

3(3-0-6) 

รวม   18 หน่วยกติ รวม   18 หน่วยกติ 
ฤดู
ร้อน 

วซ.396 การฝกึพัฒนาซอฟต์แวร ์               3(1-4-6)  
รวม     2 หน่วยกิต 

4 

วซ.496 สหกจิศึกษาทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์  

9(0-40-20) 
วซ.492 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์        2(0-4-2) 

  วซ.499 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์        3(0-6-3) 
  วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท    3 หน่วยกิต 
  วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
รวม   9 หน่วยกิต รวม   10 หน่วยกติ 

*หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด นกัศึกษาจะต้อง
ศึกษารายวิชา ศท.130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน ในภาคการศึกษาที ่1 ชั้นปีที่ 1 โดยไม่นับหน่วยกิต 
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ส าหรับนักศึกษาท่ีไมเ่ลือกเรียนสหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ปีที ่ ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

1 

ศท.113 วิถีทางสร้างปัญญา 3(2-2-5) ศท.111 สัจจะและบริการ  3(3-0-6) 
ศท.141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) ศท.114 พลเมือง ธรรมาภบิาลกบัสันติภาพ 3(3-0-6) 
ศท.135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

3(3-0-6) ศท.143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต                            

3(3-0-6) 

ฟส.111 ฟิสิกสพ์ื้นฐาน  3(2-3-6) ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต            

3(3-0-6) 

วซ.101 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง  3(3-0-6) ศท.127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
วซ.110 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4(2-4-6) วซ.120 แบบชนิดขอ้มูลนามธรรมและการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 
รวม   19 หน่วยกติ รวม   18 หน่วยกติ 

2 

ศท.142 เล่าเร่ืองสุขภาพ 3(3-0-6) ศศ.200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
คณ.115 แคลคูลัส 1   3(2-2-5) สถ.203 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
วซ.240 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(3-0-6) วซ.212 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ              3(2-2-5) 
วซ.211 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ  3(2-2-5) วซ.222 ระบบฐานขอ้มูลและการออกแบบฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
วซ.230 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) วซ.231 ระบบปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสร ี    3 หน่วยกิต วซ.260 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

3(2-2-5) 

รวม   18 หน่วยกติ รวม   18 หน่วยกติ 

3 

คณ. 222 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) ศท.431 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน              3(3-0-6) 
วซ.315 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง
คอมโพเนนต์       

3(2-2-5) วซ.313 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์               3(3-0-6) 

วซ.342 การก าหนดและการจัดการความ
ต้องการด้านซอฟต์แวร์               

3(3-0-6) วซ.341 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกัน
คุณภาพ  

3(3-0-6) 

วซ.343 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร ์            3(3-0-6) วซ.345 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์   3(3-0-6) 
วซ.344 การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการ
ซอฟต์แวร์  

3(3-0-6) วซ.347 การจัดการโครงแบบซอฟตแ์วร ์        3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท                               3 หน่วยกิต วซ.348 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์  

3(3-0-6) 

รวม   18 หน่วยกติ รวม   18 หน่วยกติ 
ฤดู
ร้อน 

วซ.396 การฝกึพัฒนาซอฟต์แวร ์               3(1-4-6)  
รวม     2 หน่วยกิต 

4 

วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท 9 หน่วยกิต วซ.492 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์        2(0-4-2) 
  วซ.499 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์        3(0-6-3) 
  วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท    3 หน่วยกิต 
  วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
รวม   9 หน่วยกิต รวม   10 หน่วยกติ 

*หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด นกัศึกษาจะต้อง
ศึกษารายวิชา ศท.130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน ในภาคการศึกษาที ่1 ชั้นปีที่ 1 โดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ข) 

3.2  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล า 
ดับ 

ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

/Passport ID 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 
(พ.ศ.) 

1 นางสาวนฤพร   
เต็งไตรรตัน ์*  

3-5399-00097-
XX-X 

อาจารย ์
 

 
 
 

 
 
 

Ph.D. Electrical 
and 

Electronic 
Engineering 

Newcastle 
University, 

United 
Kingdom 

2556 
 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2549 

วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2545 

2 นางดวงพร  
รังรองรจิตภูม ิ* 

3-5711-00041-
XX-X 

อาจารย ์
 

 
 
 

พบ.ม. คอมพิวเตอร ์
 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหาร

ศาสตร ์

2537 
 

วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2528 

3 นายภูษิต ก้อน
สุรินทร์* 

3-5002-00491- 
XX-X 

อาจารย ์
 

วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัเ
ชียงใหม่ 

2542 

วท.บ. สถิต ิ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2535 

4 นายภูมินทร์    
ดวงหาคลัง * 

3-3021-00485-
XX-X 

อาจารย ์
 

 
 

วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2547 
 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยั 
พายัพ 

2536 

5 นายปภังกร 
แหลมนาค * 

3-67100-0353-
XX-X 

อาจารย ์
 

 
 
 

วท.ม. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี

พระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2554 
 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยั 
พายัพ 

2546 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เอกสาร ภาคผนวก ค) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น
สาขาวิชาฯ ได้มีการก าหนดรายวิชาต่อไปนี้ 
 วซ.496 สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยจะปฏิบัติงานใน
ฐานะพนักงาน เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน  สาขาวิชาฯ จะมีการเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน และเมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้อง
ท ารายงานการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ และมีการนิเทศงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ ณ สถานที่
ปฏิบัติงานจริง  และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงานหรือ
ผลงานต่อสถานประกอบการและสาขาวิชาฯ รวมทั้งจัดท ารายงานในรูปแบบวิชาการเพ่ือประมวล
ความรู้ที่ได้จากการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

ทั้งนี้อาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญของ
รายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของรายวิชา
เหล่านี้ 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
      ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และ
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี  
และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจและ/หรือทางเทคนิค โดยเลือกใช้
เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม 

4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
5. มีความกล้าแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 
4.2 ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่ 1   ของชั้นปีที่ 4    (วซ.496)  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
  จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่ 1   ของชั้นปีที่ 4   (วซ.496) 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์และการบริหารจัดการโครงงานในระดับบุคคลหรือระดับทีมงาน และมีรายงานที่
ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 วซ.396 การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นวิชาบังคับของหลักสูตรเพ่ือ ฝึกทักษะด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์จริง โดยมีอาจารย์ผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แก่ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ก่อนออกไปสู่
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้รายวิชานี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และก่อนท าโครงงานซอฟต์แวร์ 
 รายวิชา  วซ .499  โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เป็นโครงงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่
อนุญาตให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจ และมีแนวโน้มในการน าไปประยุกต์ใช้งานจริง สามารถ
อธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงาน ตลอดจนบอกถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยต้องส่งมอบ
โครงงานพร้อมเอกสารให้กับสาขาวิชาฯ 
 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1. มีวินัย ตรงต่อเวลา สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ และเคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของรายวิชา 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับโครงงานที่พัฒนา 
สามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งระบบที่ได้พัฒนา 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

4.   สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนที่เหมาะสม 

5.   มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงงาน และการน าเสนอ 
 
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่  3   (วซ.396) 
ภาคการศึกษาที่  2    ของชั้นปีที่  4   (วซ.499) 

 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  3 หน่วยกิต (วซ.396) 
  3 หน่วยกิต (วซ.499) 
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5.5 การเตรียมการ  
 รายวิชา วซ.396 ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือเชิงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ โดย
เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงรูปแบบการจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และมีการแนะน าแหล่งความรู้ส าหรับใช้ในรายวิชา 
 ในรายวิชา วซ.499 ได้มีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานที่นักศึกษาสนใจ และมีการ
จัดท าตารางก าหนดการกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกท า
โครงงานซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ และมีวิธีการประเมินผลโครงงานอย่างมีแบบ
แผน มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา พร้อมรูปแบบรายงานการประชุมเพ่ือบันทึกการให้
ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งมีการ
จัดเตรียมตัวอย่างโครงงานไว้ให้ศึกษาด้วยตนเอง 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  
 รายวิชา วซ.396 มีการประเมินการท าโครงงานเป็นทีมโดยสมาชิกภายในทีมของตนเอง และ
การตรวจความคืบหน้าของโครงงานซอฟต์แวร์โดยพิจารณาจากเอกสารและการน าเสนอ
โครงงาน และประเมินความสัมฤทธิ์ผลของโครงงานโดยกรรมการตรวจโครงงาน ส าหรับรายวิชา 
วซ.499 มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
กรรมการ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสมาชิกของทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อ
โครงงานแล้วเสร็จ จะมีการน าเสนอโครงงาน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการท างานของโครงงาน
ซอฟต์แวร์และเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 2 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
สามารถเป็นส่วนหน่ึงของทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ ใน
การจัดท าเอกสาร การสร้างซอฟตแ์วร์ รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเป็น
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานขององค์กร 
หรือเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนหรือสงัคม 

หลักสตูรมีการเตรียมความพร้อมและบ่มเพาะนักศึกษา
ให้เข้าใจในทุกบทบาทหน้าท่ีในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ 
โดยนักศึกษาจะได้เรยีนวิชาเกี่ยวกบักระบวนการพัฒนา
และการบริหารจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้แกลู่กค้าและผู้ใช้  มีการ
ฝึกปฏิบัตจิริงโดย การท าโครงงานหรือการปฏบิัติงานใน
สถานประกอบการด้านการผลิตซอฟต์แวร์ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 
1. คุณธรรม จริยธรรม   

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 
1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยส์ุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคม และมีความ
พอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวติ 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม 
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์

1.5 เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและ
สังคม 

1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 
 
 
 
 
 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การรมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - 

based Learning     
8. การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้ม
สะสมงาน/ การเขียน
บันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 
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2. ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับ

หลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 

2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง 
ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบต่างๆของระบบ
คอมพิวเตอร์ใหไ้ด้ตรงตามข้อก าหนด 

2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ วิชาชีพ  และวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป
ประยุกต ์

2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

2.6 มีความรู้ความเข้าใจในแนวกว้างของ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพือ่ให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือ
การประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานไดจ้ริง  

2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์กับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การรมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - 

based Learning     
8.   การจัดกิจกรรม 
9.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้ม
สะสมงาน/ การเขียน
บันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น

ระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น ตคีวาม และประเมิน

สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์  

3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ  

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การรมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้ม
สะสมงาน/ การเขียน
บันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
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3. ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับ

การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอรไ์ด้
อย่างเหมาะสม 

7. การสอนแบบ  Problem - 
based Learning     

8.  การจดักิจกรรม 
9.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

6. อภิปราย แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 

7. สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน 

วิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

4.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับกลุม่คน
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ท้ังในบทบาทของ
ผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 

4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชี้น า
สังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

4.5 สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอยา่ง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝกึปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การรมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - 

based Learning     
8.   การจัดกิจกรรม 
9.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้ม
สะสมงาน/ การเขียน
บันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเปน็ท่ีมี
อยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ์

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
  

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ 

แบบฝึกหัด/แฟ้ม
สะสมงาน/ การเขียน
บันทึก 
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5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 

5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกตต์่อปัญหาทีเ่กี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ัง
ปากเปล่าและการเขียน พร้อมท้ัง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม  

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
6. การรมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem - 

based Learning     
8. การจัดกิจกรรม 
9.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 
3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา  

(Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง - ไม่เน้น 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

รายวิชา 

1. มี
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 

 4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ

สื่อสารอย่าง
มี

ประสิทธภิาพ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                       

 ศท. 111 สัจจะและบริการ    - -  - -   - - - -    - - - -  

 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา -  - -  - -        - - - -  - -  

 ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับ
สันติภาพ 

-  -    - - -   - -  - -  - - - -  
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รายวิชา 

1. มี
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 

 4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ

สื่อสารอย่าง
มี

ประสิทธภิาพ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลยี 

                      

ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน -  - -  - - - - - -   - - - -    -  

ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ -  - -    -  -  - - - - - - - - - -  

ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 

-  - -  - -   - - -    - - -  - -  

3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                       

 ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ -   -  - -   -   -  -     -   

 ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

-  -   - -  - - - -  - - - -  - -   

 ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 

-  -   - -   -   - - - - -  - -   

 ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

-  - -  - -   - -  -  - - - -  -   

 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน -  -   - -   - -   -   -  - -   
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ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทยและเข้าใจวัฒนธรรมสากล 
2.1 การเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
2.2 เข้าใจวัฒนธรรมสากล 

3. มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
3.1    สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการด ารงชีวิต 
3.2    การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
3.3    มีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.1 มีทักษะการเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งความรู้ 
4.2 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3 มีทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายชีวิต 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
5.1 สามารถมองภาพรวมได้ 
5.2 จ าแนกข้อมูลได้ 
5.3 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
5.4 สามารถวิเคราะห์ได้ 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
6.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของ “สัจจะและบริการ” 
6.2 มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
6.3 แสดงออกซ่ึงการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
6.4 การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
7.1 มีความรู้ ความเข้าใจผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต 
7.2 สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติได้ 

8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 
8.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 

 



35 
 

 

3.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 

 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง - ไม่เน้น 

หมวดวิชาเฉพาะ :  กลุ่มวิชาแกน  จ านวน  15   หน่วยกิต 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

ฟส. 111   ฟิสิกส์พื้นฐาน      - -   - - -  -    - - -  -   - - -   

คณ. 115   แคลคลูัส 1   - -  - - - - - - - - -   - - - - - -  - - -  - - 

คณ. 222  พีชคณิตเชิงเส้น   - -  - - - - - - - - -   - - - - - -  - - -  - - 

สถ. 203  สถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

  - -  - - - - - - - - -   - - - - - -  - - -  -  - 

ศศ. 200   เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น o  - o o - -  - - - - - - o -  o - o o -  -  - -  o 
 

 
 



36 

   
 

 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง - ไม่เน้น 

หมวดวิชาเฉพาะ :  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  จ านวน  66  หน่วยกิต 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ                              
วซ. 222   ระบบฐานข้อมูลและการ
ออกแบบฐานข้อมูล  - o o  o o -    o o o o o     o o -  o o  o   
วซ. 343   การจัดการโครงงาน
ซอฟต์แวร์   

 o   o o o  o - o o o o o o o  o o  -  o o o    
วซ. 348   กฎหมายและจรยิธรรม
ส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์   

     o   o o  -  -     o o     o o    
ด้านเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์                              
วซ. 120   แบบชนิดข้อมูลนามธรรม
และการแก้ปญัหา -  o - - - -   o o o o  o  o   - - -  - -  o o  
วซ. 260   การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอรส์ าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

o  o - o - -   - - - - - o  - -  - o -  - -   - - 

วซ. 315   การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง
คอมโพเนนต ์ o  o o o - o   - - - o  o  o   -  -  - o  - o o 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

วซ. 396   การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์     o  o    o o        o  o        
วซ. 499   โครงงานวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

                   o  o        
ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์                              
วซ. 240   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
เบื้องต้น o  o o o o o  o o o  o o o o  o o o  -  o o o o o  
วซ. 211   การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ o  o - o - -   - - - -  o o - o  - o -  - o  o o - 
วซ. 212   การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ -   -  - -    - - -  -  -   -  -  - -  -    
วซ. 313   สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ -   -  - -    - - -  -  -   -  -  - -  -   
วซ. 341   กระบวนการซอฟต์แวร์
และการประกันคณุภาพ -  o - o  o    o - - o o o o  o o o -  - - o o -  
วซ. 342   การก าหนดและการ
จัดการความต้องการดา้นซอฟต์แวร์ -   o o  o     o        o  o   o  o   
วซ. 344   การสร้างซอฟต์แวร์และ
วิวัฒนาการซอฟต์แวร ์ o  o o  -    o o o  o - o - o  - o - o o   - o o 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

วซ. 345   การทวนสอบและการ
ทดสอบซอฟต์แวร ์ -     - o   o o o o o o  o o  o  -   o  o   
วซ. 347   การจัดการโครงแบบ
ซอฟต์แวร ์

 o  o o -    o o o o o -  o o o o o -  o o  - o  
วซ. 492   สัมมนาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์   

  o   o      o o o - o   o  o o o -   -   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                              
วซ. 101  คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง    - - o - -   - - - - - •  -   - - - - - - -  - - 
วซ. 110   การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ -  o - - - -   o o o o  o  o   o - -  - -  o o  
วซ. 231   ระบบปฏิบตัิการส าหรบั
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ o   -  - o   o o o  o o   o o o  -  - o  o  o 
ด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์                              
วซ. 230 โครงสร้างและ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ o  o - o - o    o o o - -  o   - o -  - o  - o o 
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 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง - ไม่เน้น 

หมวดวิชาเฉพาะ :  กลุ่มวิชาเอกเลือก  และ/หรือวิชาโท  ไม่น้อยกว่า  15 น่วยกิต 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

ด้านหลักวิธีพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์  

                             

วซ. 314   การออกแบบและการ
วิเคราะห์ขั้นตอนวิธี - - -  - - -   o - - o o   o   - o -  -  o  o - 
วซ. 316  การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์แบบเร่งด่วน  o  o o o - o   - - - o  o  o   -  -  - o  - o o 
วซ. 317  การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตร์ูปแบบเว็บ  -  - - - - o   o - - o  o  o   - - -  - -  - o o 
วซ. 318  การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตส์ าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ -  - - - - o   o - - o  o  o   - - -  - -  - o o 
ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                               
วซ. 363 ระบบรักษาความปลอดภัย o  o o o  o   - - - - - o  - -  - o -  - -  - - o 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

ของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย      

วซ. 365 ระบบปฏบิัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์ o  o - o - -   - - - - o o  - -  - o -  - -  -  o 
วซ. 366  การออกแบบซอฟต์แวร์
ส าหรับการสื่อสารข้อมลูและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

o  o - o  o    o - - - o  o o  - o -  - -   - o 

ด้านเทคโนโลยีสื่อประสม                               
วซ. 370  คอมพิวเตอร์กราฟิกส ์ -  o - - - -   - o - o o o - - o  - - -  - -  - o o 
วซ. 371 ระบบมลัตมิีเดยี o   o o o o   o o o    o  o  o    o o  o   
วซ. 373 ภาพเคลื่อนไหว
คอมพิวเตอร ์ o  - o o - -   - - o o  o  - -  - o -  - o  o  o 
วซ. 475 การออกแบบและพัฒนา
เกมคอมพิวเตอร ์ o   o o o o   o - o o  o  o o  -  o  o o  o   
ด้านเสริมทักษะวิชาชีพ                               
วซ. 393  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 1  o  - - - o o   - o  o - -  - - o - - -  - o  - o o 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

วซ. 491  การศึกษาเอกเทศทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ o  - - - o o   - o  o - o  o   - - o  o o  o   
วซ. 493  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 2   o  - - - o o   - o  o - -  - -  - - -  - o  - o o 
ด้านวิทยาการข้อมูล                              
วซ. 380 หลักการวิทยาการข้อมลู o  - - - o o  o   - o - -  o o -  - -  - o -  - o 
วซ. 381 การเรยีนรู้ของเครื่องจักร o  - - - o o   - o o o -   - - o  - -  - o   - o 
วซ. 382 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาด
ใหญ่ o  - - - o o   o - - -  o  - -   - -  - o  o - o 
วซ. 383 การแสดงภาพข้อมูล o  - - - o o   o - - -  o  - -   - -  - o  o - o 
วิชาภาคสนาม                              
วซ. 496  สหกิจศึกษาทางด้าน 
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

     o o o  o o  o o   o     o   o  o o  
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ผลการเรียนรู้ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความพอเพียงเป็น

หลักในการด าเนินชีวิต 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ

ต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพ  และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
2.6 มีความรู้ความเข้าใจในแนวกว้างของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้เล็งเห็น

การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.5 สามารถเป็นผู้ ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ 
5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้

รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยก าหนด

ความหมายดังนี้ 
อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับการเรียน 

A 4.0 ดีเลิศ 

  B+ 3.5 ดีมาก 

B 3.0 ดี 

  C+ 2.5 ดีพอใช้ 
C 2.0 พอใช้ 

  D+ 1.5 อ่อน 

D 1.0 อ่อนมาก 

F 0 ไม่ผ่าน 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผล

การศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 
 

อักษร                        ความหมาย 
I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn) 
U การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
P การวัดผลผ่าน (Pass) 

NP การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass) 
IP ก าลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress) 
CE ได้จากการทดสอบโดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัย  

(Credits from Examination) 
CS ได้จากการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน  

(Credits from Standard Test) 
CT ได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัด 

โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Credits from training) 
CP ได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from portfolio) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 คณะกรรมการบริหารคณะฯ คัดเลือก และเสนอชื่อคณะกรรมการทวนสอบต่อ
มหาวิทยาลัย  

2.1.2 ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการการบริหารประจ าหลักสูตรคัดเลือกรายวิชา
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตร โดยรายวิชาดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณา มคอ.3 หรือ มคอ.4 และข้อสอบ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

2.1.3 คณะกรรมการทวนสอบท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุไว้ใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 (โดยใช้ข้อมูลจาก มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 เอกสารประกอบการสอน รายงาน/งานของนักศึกษา 
ข้อสอบ ฯลฯ) และน าส่งรายงานการทวนสอบให้คณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตร พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

2.1.4 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรพิจารณารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  และแจ้งผลการทวนสอบแก่อาจารย์ผู้สอน 
พร้อมข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

2.1.5 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป 

2.1.6 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเขียนรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) เพ่ือเตรียมการรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และน าส่งรายงาน
ดังกล่าวต่อคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 

2.1.7 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรน าส่งเอกสาร มคอ.7 ให้กับคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ พิจารณาเป็นขั้นตอนต่อไป 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแต่
ละรุ่น 

2.1.2 ประเมินจากความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2.1.3 ประเมินจากบัณฑิตในแง่ความพร้อมในการท างาน และการน าทักษะและความรู้ที่ได้
ศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.  ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ โดยไม่มีรายวิชา
ใด ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะที่ได้อักษรระดับคะแนน F, I หรือ 
NP เหลืออยู่ (ยกเว้น หมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืนแทนรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน F ได้โดยจะต้องสอบผ่านรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนใหม่นั้น และรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน F นั้น จะต้องน ามาคิดคะแนนเฉลี่ย
สะสมด้วย การเรียนรายวิชาแทนกันนี้กระท าได้รายวิชาละ 1 ครั้งเท่านั้น) 

2. ใช้เวลาศึกษาไม่เกินเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาเป็นต้นไป 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาตรี จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
รายวิชาทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า 2.00 และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชา
แกน หรือวิชาชีพ และรายวิชาเอกรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2.00 

4. ส าหรับผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาตรี แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่
ปรากฏใน ข้อ 3 ไม่ถึง 2.00 และไม่ต่ ากว่า 1.75 จะได้รับอนุปริญญา 

5. ถ้ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้เกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณา
เสนอให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 

6. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องผ่าน
เกณฑ์ก่อนส าเร็จการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

7. ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใด ๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
8. มีความประพฤติดีสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา หรืออนุปริญญานั้น 

 



47 
 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1  มีการปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.2  มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนและการท างานคอยดูแล

ให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
2.1.1 จัดอบรมหรือส่งคณาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผลอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2.1.2 จัดระบบการจัดการความรู้และแลกเปลี่ ยนความรู้ ใหม่ ในหมู่ คณ าจารย์ 
(Knowledge Management) 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ สร้างเสริม

ประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ทาง
วิชาการในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

2.2.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน  

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มีการบริหารหลักสูตร โดยใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศไว้  เป็นแนวทางบริหารจัดการหลักสูตร (ภาคผนวก 
ง ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร พ .ศ. 2557) 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1.1 มีอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ก าหนดอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรจ านวน 5  คน 

- ตรวจสอบคณุสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

1.2 มีแผนการพัฒนาหลักสูตร วางแผนและก าหนดแนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดย
ยึดตามระบบและกลไกการบรหิาร
หลักสตูรของมหาวิทยาลัย 

- ประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนการพัฒนา ทุกปีการศึกษา และ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสตูรตาม
ความเหมาะสมหรือความทันสมยัต่อ
ภาวะการณ์ปัจจุบัน หรือปรับปรุง
หลักสตูรตามรอบเวลา 5 ปีที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร ์

1.3 การเผยแพร่แผนการพัฒนา
หลักสตูรแก่บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

ท าการแจ้งแผนการพัฒนาหลักสูตร
แก่บุคลากรในสาขาวิชาไดร้ับทราบ
ในการประชุมคณาจารย์และ
บุคลากรของสาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

มีการรับรองรายงานการประชุมฯ 
โดยคณาจารย์และบุคลากรของ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

1.4 การประเมินผลการบริหาร
จัดการหลักสตูร 

จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการหลักสูตร 

- ประเมินผลความพึงพอใจในการ
บริหารจดัการหลักสูตรโดย
คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชา 

 

2.  บัณฑิต 
     สาขาวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ มีการทวนสอบและตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาของนักศึกษา จากนั้นแจ้งผลการทวน
สอบฯ ต่อคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรสาขาวิชา และสาขาวิชาได้มีการศึกษาภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต  มีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต มีการประเมินหลักสูตร
โดยผู้สอน นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งจะด าเนินการ
ตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม 
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3. นักศึกษา 
สาขาวิชามีกระบวนการรับนักศึกษา ผ่านหน่วยงานกลาง คือ ศูนย์รับนักศึกษา  

http://pradmission.payap.ac.th/  

ซึ่งแบ่งเป็น  

1.โครงการรับตรงหลักสูตรปริญญาตรี     
2.โครงการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอน ส าหรับผู้จบ ปวส.  
3.โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกโควตาภูมิภาค  
4.โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบกลาง (Admissions)  

และสาขาฯ ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ดังนี้  
ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า  หรือ เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  และเรียนวิชาคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 
8  หน่วยกิต หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้โดยสาขาวิชากรณีที่เรียนไม่ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่
ก าหนด 

3.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
มีการปฐมนิเทศคณะและสาขาวิชาก่อนเปิดภาคเรียน  โดยนักศึกษาใหม่จะได้มีโอกาสพบปะ

กับคณาจารย์ และ  รุ่น พ่ี รวมถึงศิษย์เก่าของสาขาวิชา ซึ่งจะมีการแนะน าภาพรวมของ
หลักสูตร การเรียน และการใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย  รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสาขาวิชา 
เช่น โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

3.2 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
สาขาวิชามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาของสาขาวิชาโดยปฏิบัติตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือรักษา
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา และท าให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

3.3 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
สาขาวิชามีการประเมินการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตร โดยใช้ แบบฟอร์มปรส. 1 (ระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) โดยหน่วยงานกลาง ซึ่งจะมี
การสรุปผลในระดับรายวิชาในหลักสูตร และค่าเฉลี่ยของทุกรายวิชาในคณะ นอกจากนี้ยังมีการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และ
สาขาวิชามีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาดังนี้  

1. รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์สาขาวิชา หรืออีเมล  
2. หากข้อร้องเรียนผ่านมาทางตัวแทนนักศึกษาจะมีการน าข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุม
สโมสรนักศึกษาคณะ หากข้อร้องเรียนผ่านมาทางอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์
ผู้สอน จะมีการน าข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร หรือ 
คณะกรรมการบริหารของคณะ 
3. หาข้อสรุปปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ระบุทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา  
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4. แจ้งผล/แนวทางในการแก้ปัญหาไปยังผู้ร้องเรียนหรือตัวแทน 
5. จัดท าเอกสารบันทึกข้อความ หรือประกาศ เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อจะได้ น าไป
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ส าหรับข้อร้องเรียนที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้
อีกในอนาคต 

 

4. อาจารย ์
4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาฯ ใช้ระบบการสรรหาและอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพในการรับ
อาจารย์ใหม่ และมีขั้นตอนการน าเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่หน่วยงานกลาง
ก าหนด โดยสาขาวิชาฯ จะพิจารณาแผนอัตราก าลังคนให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนดโดย สกอ. สอดคล้องจ านวนนักศึกษาและภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร การรับ
สมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่
ตามเกณฑ์ของสาขาวิชาฯ และมหาวิทยาลัย ก าหนดให้ผู้สมัครน าเสนอผลงานแบบปากเปล่าต่อ
คณะกรรมการ  มีการสอบการสอนและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ มีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่และมีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์การท างาน 
4.2 การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      สาขาวิชาฯ มีการมอบหมายภาระหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ 
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละท่าน โดยใช้ระบบการก าหนดภาระงาน
คณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ 

สาขาวิชาฯ ใช้ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุตามระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สาขาวิชาฯ ยังได้พิจารณาวางแผนอัตราก าลังกรณีการเกษียณอายุงานของ
อาจารย์ โดยมีการเตรียมอาจารย์ทดแทน 

สาขาวิชาฯ มีส่วนร่วมในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
เพ่ือยกย่องและธ ารงรักษาบุคลากร 
4.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

นโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาจะสามารถขอ
จ้างอาจารย์พิเศษมาสอนในรายวิชาต่างๆ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1) อาจารย์ประจ าทุกคนมีภาระการสอนครบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2) รายวิชานั้นๆต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และในสาขาวิชานั้นไม่มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ดังกล่าว 
 

วิธีการอนุมัต ิ กระบวนการเลือกสรร 
1. สาขาวิชากรอกแบบฟอร์มการขอจ้างอาจารย์พิเศษ
และลงนามโดยผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน  
2. ค าร้องดังกล่าวไดร้ับการอนุมัตจิากผู้มีอ านาจ
อนุมัต ิ

สาขาวิชาเสนอช่ือและคุณวุฒิของผู้ที่จะจ้าง
เป็นอาจารย์พเิศษ อัตราค่าจ้าง และสาเหตุที่
ต้องจ้างผ่านตามขั้นตอน 
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4.4. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

อาจารย์ระยะ 5  ปี ในด้านการพัฒนาคุณวุฒิ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้เป็นวิทยากรฝึกอบรม เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และ/หรือ
บุคลากรทั้งภายในและนอกองค์กร มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและส่งเสริมให้
อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเป็นการเข้าร่วมการสัมมนาที่ จัดโดย
มหาวิทยาลัย และจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ (1) การ
ออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน (3) การประเมินนักศึกษา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

 
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดการเรียนการสอน 
 ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย ดังแผนภาพในเอกสารหน้าถัดไป 
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แผนภาพระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลัก 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 
แผนภาพระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง พัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น ปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
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 5.3 การประเมินนักศึกษา  

หลักสูตร มีระบบและกลไกการประเมินนักศึกษาดังนี้ 
 

 
 
อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทุกรายวิชาตามที่ระบุ

ใน มคอ.3 มคอ.4 โดยใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย 
แบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสอบวัดทักษะการปฏิบัติ โครงงานที่นักศึกษาได้
รับผิดชอบ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ส าหรับนักศึกษาที่จะศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
รายละเอียด การด าเนินการ การประเมินผล 

- ห้องเรียนและห้องปฏิบตัิการ - ด าเนินการภายใต้การดูแลของ
ส านักทะเบียนฯ และสาขาวิชา 
- มีการใช้อาคารเรยีนและ
ห้องปฏิบัติการร่วมกับคณะวิชา
อื่นๆ 

- ประเมินความเพียงพอ และ
ปัญหาในการใช้ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการในช่วงปลายภาค
เรียนที่ 1 และ 2 

- วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอน 

- ด าเนินการภายใต้การดูแลของ
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและ
นวัตกรรมการศึกษา คณะฯ และ
สาขาวิชา 

- มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะ
วิชาอื่นๆ 

- ประเมินความเพียงพอ และ
ปัญหาในการใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดการเรยีนการสอนในช่วง
ปลายภาคเรยีนที่ 1 และ 2 

- ระบบการบริหารจดัการ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

- ด าเนินการภายใต้การดูแลของ
ส านักทะเบียนฯ และสาขาวิชา
ตามนโยบายการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

- ประเมินระบบการบริหาร
จัดการและปญัหาในการใช้
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
ในช่วงปลายภาคเรยีนที่ 1 และ 2 

- ผู้รับผดิชอบดูแลการให้บริการ
และบ ารุงรักษาสื่อการสอนและ
วัสดุอุปกรณ ์

- ด าเนินการภายใต้การดูแลของ
สาขาวิชา คณะฯ  ส านักจดัการ
อาคารสถานท่ี และส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมการศึกษา  

- ประเมินกระบวนการ ข้ันตอน 
และประสิทธิภาพการให้บริการ 
บ ารุงรักษาสื่อการสอนและวัสดุ
อุปกรณ ์

 
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

รายละเอียด การด าเนิการ การประเมินผล 
- ห้องเรียนและห้องปฏิบตัิการ - ประสานกับส านักทะเบยีนฯ 

เพื่อวางแผนการจัดหาห้องเรียน 
- ประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

- วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอน 

- ประสานกับส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
การศึกษา   และส านักจัดการ
อาคารสถานท่ีฯ ในการจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรยีน
การสอน 

- ประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการเรียนการสอน 

- ระบบการบริหารจดัการ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

- ประสานกับส านักทะเบยีนฯ 
เพื่อวางแผนการจัดหาห้องเรียน
และหัวหน้าสาขาวิชาฯ จะเป็น
ผู้ดูแลบริหารจัดการในส่วนของ
ห้องปฏิบัติการ 

- ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้สอนที่มีต่อระบบการบริหาร
จัดการห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 
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รายละเอียด การด าเนิการ การประเมินผล 
- ผู้รับผดิชอบดูแลการให้บริการ
และบ ารุงรักษาสื่อการสอนและ
วัสดุอุปกรณ ์

- ประสานกับส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
การศึกษา  และส านักจัดการ
อาคารสถานท่ีฯ เพื่อดูแล และ
ซ่อมบ ารุง 

- ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้สอนที่มีต่อระบบการซ่อมบ ารุง
ของมหาวิทยาลัย 

 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

รายละเอียด การด าเนินการ การติดตามและประเมินผล 
- ห้องเรียนและห้องปฏิบตัิการ - ส ารวจความพอเพียงของ

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- ปลายภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
โดยผู้สอนและส านักทะเบียนฯ 

- วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน - ส ารวจความพอเพียงของวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

- ปลายภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
โดยนักศึกษาและผู้สอน 

- การบริหารจัดการห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

- ประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

-  ปลายภาคการศึกษาที่ 1 และ 
2 โดยผูส้อนและส านักทะเบียนฯ 

- ผู้รับผดิชอบดูแลการให้บริการ
และบ ารุงรักษาสื่อการสอนและ
วัสดุอุปกรณ ์

- ประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการและบ ารุงรักษาสื่อการ
สอนและวสัดุอุปกรณ์ของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

-  ทุกปลายปีการศึกษา โดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย (KPI) ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาคอมพิวเตอร ์

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ีตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาใหค้รบทุกวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ (ถ้ามี)  ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 โดยเปรียบเทียบแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ✓ 

13. โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์จะตอ้งมีลักษณะการท างานเป็นทีม 
และเป็นโครงงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50  ต่อป ี

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. การประชุมอาจารย์สาขาวิชาและ/หรือคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอข้อแนะน าจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การ
สอน  

2. การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ ใช้  โดยใช้
แบบสอบถามและการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  

3. ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา และการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  

4. การทดสอบกลางภาคการศึกษาและสอบไล่ปลายภาคการศึกษา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
☒ การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1) 
☒ การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2) 
☒ การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา 
อ่ืนๆ (โปรด ระบุ)  
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาชั้ นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนจบ

การศึกษาในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์  
2.2  ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต

ใหม่ 
2.3 ประเมินรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมิน  
2.4  สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง

หลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานในเอกสารรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน 
ระหว่างภาคการศึกษา มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
อาจารย์ผู้สอนท ารายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา  
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4.2 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา  

4.3 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี จัดท าร่าง
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา  

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินหลักสูตรจากร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์เพ่ือ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี  

4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 

 

1. สาระในการปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์เดิม วัตถุประสงค์ใหม่ เหตุผลประกอบ 

เน้นการผลิตบณัฑติให้มีคณุลักษณะ ดังนี ้
1.  มีความรู้ความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาส่ง
มอบช้ินงานซอฟต์แวร์ การแก้ปัญหาบน
หลักการทางวิศวกรรม โดยค านึงถงึ
ประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์  
กฎหมาย สังคม และจริยธรรม ไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

เน้นการผลิตบณัฑติให้มีคณุลักษณะ ดังนี ้
1.  มีความรู้ความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาส่ง
มอบช้ินงานซอฟต์แวร์ การแก้ปัญหาบน
หลักการทางวิศวกรรม โดยค านึงถงึ
ประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์  
กฎหมาย สังคม และจริยธรรม ไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

คงเดิม 
 

2.  มีความสามารถในการสื่อสาร การ
ท างานเป็นหมู่คณะ และสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมไดเ้ป็น
อย่างดี 

2.  มีความสามารถในการสื่อสาร การ
ท างานเป็นหมู่คณะ และปรับตัวให้เข้า
กับสังคมและสภาพแวดล้อมได้เปน็อย่าง
ด ี

ปรับข้อความให้กระชับ
มากขึ้น 

3.  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวรไ์ด้ด้วย
ตนเอง สามารถประยุกต์ทฤษฎี 
แบบจ าลอง เทคนิคและเครื่องมือ เพ่ือ
สร้างสรรค์ช้ินงานซอฟต์แวร์ทีม่ีคณุภาพ 

3.  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้
ด้วยตนเอง สามารถประยุกต์ทฤษฎี 
แบบจ าลอง เทคนิคและเครื่องมือ เพ่ือ
สร้างสรรค์ช้ินงานซอฟต์แวร์ทีม่ีคณุภาพ 

คงเดิม 

4.  มีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศกึษา
ต่อทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และ/
หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคยีงในระดับที่สูงข้ึน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. มีศักยภาพในด้านการผลิตซอฟต์แวร์ 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการของ
องค์กร หรือเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนหรือ
สังคม 

มีการปรับแก้
วัตถุประสงค์จากเดมิที่
เน้นในด้านการศึกษาต่อ 
มาเป็นการมุ่งเน้น
ทางด้านการประกอบ
อาชีพโดยเพิ่มเติมอัต
ลักษณ์ของหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการผลิตซอฟต์แวร์
เพื่อสนับสนุนงานของ
องค์กร หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือ
สังคม 
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1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผล
ประกอบ 

จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต คงเดิม 
1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

จ านวน 9 หน่วยกิต 
Social Sciences and Humanities 

                                     9 Credits 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 
หน่วยกิต  

Students are required to take 9 
credits in Social Sciences and 
Humanities. 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์   
จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities 
Courses                           9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9  
หน่วยกิต 

Students are required to take 9 
credits from the Social Sciences and 
Humanities courses as follows 

คงเดิม 

ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 101  THE PATH TO WISDOM) 
                                 3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบจาก
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย ความสามารถในการ
สื่อสารในโลกยคุปัจจุบัน และทักษะการคิด
วิเคราะหเ์กี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม คณุธรรม จรยิธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของภูมภิาคอาเซียน 

Learning methods and self-directed 
learning in an ethical and responsible 
manner from various sources. 
Communicative competence in the 
current world and analytical thinking skills 
in social, economic, political, cultural, 
ethical, virtuous, and ASEAN 
environmental issues 

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 113 A PATH TO WISDOM) 
                                  3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบจาก
แหล่งความรูห้รือสารสนเทศท่ีหลากหลาย       
การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซยีน และประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring 
knowledge morally and responsibly by 
oneself from a variety of sources or 
information technology.  Having holistic 
thinking skills pertaining to social, 
economic, political, culture, ethical, 
moral, and environmental issues of Thai, 
ASEAN, and global communities. 

1. เปลี่ยนรหัส
วิชาให้
สอดคล้อง
กับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้อง 

3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชาให้
ครอบคลมุ
และชัดเจน 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
     3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง สิทธิขั้น
พื้นฐานของมนุษย์ หน้าที่ท่ีพึงปฏิบัติต่อตนเอง
และต่อผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกนิสยัให้มีจิต

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
     3 (3-0-6) Credits 

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
การพัฒนาบุคลิกนสิัยให้มีจติสาธารณะ 
ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น ชุมชนและสังคม ตาม

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้
ครอบคลมุและ
ชัดเจน 



62 
 

   
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผล
ประกอบ 

สาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผูอ้ื่น ชุมชน และ
สังคม ตามหลักจริยธรรม คณุธรรม 

The history and background of 
Payap University, truth investigation of 
oneself, basic human rights, duties to self 
and to others, personality development 
in promoting public consciousness and 
recognizing to serve others, communities, 
and societies based on virtue ethics. 

หลักจรยิธรรม คุณธรรม การมีทักษะชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่น ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University. 
Examining one’s inner self for 
truthfulness. Exercising character 
development for service consciousness. 
Being conscious to morally and ethically 
serve other people, your country and 
society. Practicing life skills based on a 
sufficiency economy and apply them to 
daily life. 

ศท. 112  สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 112  PEACE AND AESTHETICS OF LIFE)  
3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการโลกาภิวัตน์และผลกระทบด้าน
ต่างๆ ท่ีมีต่อปัจเจกบุคคลและสังคม  
การสร้างสุนทรียภาพแห่งชีวิตจากการเรยีนรู ้
พหุวัฒนธรรม แนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี และสรา้งเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

Globalization and its impacts on 
individuals and society, aesthetics of life 
via multi-cultural studies, peacemaking 
and conflict resolution, and positive 
thinking formation for a coexistence 
society. 

--- ยกเลิกรายวิชา 
โดยการเปิด
รายวิชาใหม่ 
เพื่อให้นักศึกษา
ได้เลือกศึกษา
ตามความ
ต้องการ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผล
ประกอบ 

--- ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกบัสันติภาพ 
      3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD 
GOVERNANCE AND PEACE) 

      3 (3-0-6) Credits 
การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบของการเป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก สทิธิขั้นพืน้ฐานของ
มนุษย์และการเคารพคณุค่าความเป็นมนุษย์  
การเรยีนรู้ประเด็นการทุจรติและคอร์รัปชันใน
สังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติ การน าหลกัธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติวิธ ี

Creating awareness of responsibility 
for being a valued citizen for Thai as 
well as global community. Exploring 
human rights with respect to human 
value.  Learning about dishonesty and 
corruption in Thai community. Learning 
about measurements and mechanisms 
for preventing and solving corruption 
problems.  Employing good governance 
in life, coupled with living together in 
harmony. 

รายวิชาใหม่ 
เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้
เรียนรูค้วาม
เป็นพลเมือง 
หลักธรรมาภิ
บาลและ
สันติภาพ 

2. กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี         จ านวน 6 หน่วยกิต 
Sciences, Mathematics and       
Technology     6 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน 6 หน่วยกิต 

Students are required to take 6 
credits in Sciences, Mathematics and 
Technology. 

2. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี        จ านวน 9 หน่วยกิต 
Mathematics, Sciences and 
Technology courses       9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 9 หน่วยกิต  

 Students are required to take 9 
credits from the Mathematics, Sciences 
and Technology courses. 

1. ปรับชื่อกลุ่ม
วิชาให้
สอดคล้อง
กับผลการ
เรียนรู ้

2. เพิ่มจ านวน
หน่วยกติ
เพื่อให้
สอดคล้อง
กับการเพิ่ม
รายวิชาที่
ตอบผลการ
เรียนรู้ใหม ่

3. เพิ่มรายวิชา 
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เหตุผล
ประกอบ 

ศท. 106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตรส์ าหรับ
ชีวิตประจ าวัน       

                              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 106  LOGIC AND MATHEMATICS FOR 

DAILY  LIVING) 
                                3 (3-0-6)  Credits 

ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์พื้นฐานและความ
น่าจะเป็น เพื่อการตัดสินใจส าหรบัชีวิตประจ าวัน 
ทักษะการใช้ความคิดเชิง-วิเคราะห์ การใช้เหตุผล 
การอ้างเหตผุลกับข้อเท็จจริง 

Logic, basic mathematics, and 
probability for making decisions in daily 
living.  Analytical thinking skills, reasoning, 
and arguments of fact. 

--- ยกเลิกรายวิชา 
โดยเปดิ
รายวิชาใหม่  
ศท. 141 
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

--- ศท. 141  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 
3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณติศาสตร์เพื่อ
ชีวิตประจ าวัน ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ   

Fundamental mathematics and 
mathematics for everyday life, 
probability, analysis of fundamental 
mathematical and statistical data. 

รายวิชาใหม่ 
เพื่อให้มี
นักศึกษาได้
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่
จะน าไปใช้ได้
จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

--- ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 142 HEALTH MYTHS) 
  3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี  
การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวนั การบริโภค
อาหาร การออกก าลังกาย การบรหิารอารมณ์ 
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย 

General knowledge of wellness, 
health development in everyday life, 
food consumption, physical exercise, 
emotional management, prevention and 
treatment of common health problems. 

 

รายวิชาใหม่ 
เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ ์
ด้านกาย จิต
และสังคม 
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เหตุผล
ประกอบ 

ศท. 105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคณุภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 105  SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR 

QUALITY OF LIFE AND 
ENVIRONMENT) 

                                 3 (3-0-6)  Credits 
ปรากฏการณ์ของโลกและพลังงาน 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
การเปลีย่นแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตเิพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

Global and energy phenomena, 
scientific and technological advances on 
social and environmental changes, 
utilization of natural resources for 
sustainable development. 

--- ยกเลิกรายวิชา 
โดยเปดิ
รายวิชาใหม่  
ศท. 143 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

--- ศท. 143  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อคุณภาพชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION 

TECHNOLOGY FOR THE QUALITY 
OF LIFE)           3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
ความปลอดภัยและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรูเ้ท่าทัน ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Learning scientific and information 
technology processes for daily life.  
Computer safety and ethics, wise 
judgment in selection of IT, including 
impacts of technology on humans and 
society. 

 

 

 

รายวิชาใหม่ 
เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้
ประยุกต์ใช้
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวัน
อย่างมีคุณภาพ 
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เหตุผล
ประกอบ 

3. กลุม่วิชาภาษา         จ านวน 15 หน่วยกิต 
Language Competency   15 Credits 

นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษา จ านวน 15 หนว่ยกิต 

Students are required to take 15 
credits in Language Competency. 
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรยีนรายวิชา

ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต ดังนี ้
1.1 ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
1.2 ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1 
1.3 ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2 
1.4 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3 
1.5 ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4 

1. Students are required to take 3 credits 
in a Thai course and 12 credits in English 
courses as follows: 

1.1 GE 107 SKILLS IN USING THAI 
LANGUAGE 

1.2 GE 108 ENGLISH I 
1.3 GE 109 ENGLISH II 
1.4 GE 208 ENGLISH III 
1.5 GE 209ENGLISH IV 

--- ยกเลิกรายวิชา
ในกลุ่มวิชา
ภาษาทั้งหมด 
และเปดิ
รายวิชาในกลุ่ม
วิชาภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
แทน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 
ส่วน คือ 
3.1 หลักสูตร
ไทย และ 
3.2 หลักสูตร
นานาชาติ 

--- 3. กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for 
Communication courses 

12 Credits 
 
 
 
 

1. ปรับชื่อ
กลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับ
ผลการเรยีนรู ้
2. ลดจ านวน
หน่วยกิต จาก 
15 หน่วยกิต 
เหลือ 12 
หน่วยกิต โดย
ก าหนด
รายวิชา  
ศท. 130 เป็น 
0 หน่วยกิต 
และใช้เป็น
รายวิชาเสริม
ความรู้พื้นฐาน
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เหตุผล
ประกอบ 

ภาษาอังกฤษ 
---  หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
ภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 

 1.  รายวิชาภาษาไทย    จ านวน 3 หน่วยกิต 
1) ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้

 2.  รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
2) ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 
3) ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
4) ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อ

การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
5) ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

For students studying in Thai  
Program 12 Credits 
Students are required to take 12 

credits from Language Competency for 
Communication courses. Three credits 
for a Thai Language course and 9 
credits for three English Language 
courses. 

 1. Thai Language Course     3 Credits 
       1) GE 127  THAI LEARNING 

 2. English Language Courses 9 Credits 
       2) GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE 
       3) GE 135  ENGLISH FOR CROSS- 
            CULTURAL COMMUNICATION 
       4) GE 136  ENGLISH THROUGH  
            MEDIA FOR LIFELONG LEARNING 
       5)  GE 431 ENGLISH IN THE WORK 
           PLACE 
 
 
 
 

ลดจ านวนหน่วย
กิต จาก 15 
หน่วยกิต เหลือ 
12 หน่วยกิต 
โดยก าหนด 
รายวิชา  
ศท. 130 เป็น  
0 หน่วยกิต และ
ใช้เป็นรายวิชา
เสรมิความรู้
พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 
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เหตุผล
ประกอบ 

ศท. 107  ทักษะการใช้ภาษาไทย 
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 107  SKILLS IN USING THAI LANGUAGE) 
                                  3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการสื่อสารทางด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน การคิด การวเิคราะห์วิจารณ์
และการสรุปความ เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

Communicative skills in listening, 
speaking, reading, writing, thinking,  
analyzing, and summarizing for daily life  
and studies in a university. 

ศท. 127  ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 127  THAI LEARNING) 
 3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน    
โดยเน้นการจับใจความส าคญัและการวิเคราะห์
เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in listening, 
speaking, reading and writing, with an 
emphasis on main ideas and analysis for 
everyday use. 

- เปลี่ยนรหัส
วิชาให้
สอดคล้องกับ
กลุ่มวิชา 
- ปรับช่ือวิชาให้
ชัดเจน 
- ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชาให้
ครอบคลมุ
และชัดเจน 

ศท. 108  ภาษาอังกฤษ 1    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE108  ENGLISH I)         3 (3-0-6) Credits 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านเพื่อจับใจความส าคญั 
การเขียนประโยคชนิดต่างๆ 

Using English for communication in 
daily life, reading for gist, and writing a 
variety of sentence types. 

--- ยกเลิกรายวิชา 
โดยเปดิรายวิชา
ใหม่ ศท. 130 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 
แทน 

ศท. 109  ภาษาอังกฤษ 2    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 109  ENGLISH II)        3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 108) 
(Prerequisite : GE 108) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านความเรียงที่มีโครงสร้าง
ภาษาที่ซับซ้อน โดยการหาความหมายจากบริบท 
การจับใจความส าคญั การตีความ การอ้างอิง การ
สรุปความ และการเขียนความเรียงขนาดหนึ่งย่อ
หน้า  

Using English for communication in 
daily life, reading more structurally 
complex texts through contextualization, 
gist, inferences, references, drawing 
conclusions, and writing one-paragraph 
essays. 

 

--- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไป
บูรณาการใน
รายวิชา  
ศท. 135 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการ
สื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 
รายวิชา  
ศท. 136 
ภาษาอังกฤษ
จากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอด
ชีวิต และ
รายวิชา  
ศท. 431 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท างาน 
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ศท. 208  ภาษาอังกฤษ 3    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 208  ENGLISH III)       3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 109) 
(Prerequisite : GE 109) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านความเรียงประเภท
ต่างๆ การแสดงความคดิเห็น การอภิปรายและ
การน าเสนอ 

Using English for communication in 
different situations, reading various types 
of texts, giving opinions and 
presentations. 

 

--- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไป
บูรณาการใน
รายวิชา  
ศท. 135 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการ
สื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 
รายวิชา  
ศท.136 
ภาษาอังกฤษ
จากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอด
ชีวิต และ
รายวิชา   
ศท. 431 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท างาน 

ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 209  ENGLISH IV)     3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 208) 
(Prerequisite : GE 208) 

การคิดวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยเพิม่ระดับความเข้มข้นใน
การแสดงความคิดเห็นและการอภปิรายในบริบท
ที่หลากหลาย 

Analytical thinking for English 
communication in various situations with 
stronger opinions and discussions in 
different contexts. 

--- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไป
บูรณาการใน
รายวิชา  
ศท. 135 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการ
สื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 
รายวิชา  
ศท. 136 
ภาษาอังกฤษ
จากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอด
ชีวิต และ
รายวิชา  
ศท. 431 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท างาน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผล
ประกอบ 

--- ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 
0 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
0 (3-0-6) Credits 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น  เพื่อการสื่อสารตามสถานการณต์่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

Basic skills of listening, speaking, 
reading, and writing English for 
communication in various situations in 
everyday life. 

รายวิชาใหม่ 
ก าหนดเป็น
รายวิชาเสริม
ความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 
ในกรณีที่
นักศึกษามี
คะแนนวัด
ระดับความรู้
พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 
ไม่ผา่นเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยั
ก าหนด จะต้อง
ศึกษารายวิชานี้  
โดยไม่นับ
หน่วยกิต 

--- ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION) 

3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพื่อความเข้าใจ
วัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การ
น าเสนอเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

Select readings for multicultural 
comprehension, expressing opinions and 
presenting ideas for proper cross-cultural 
communication. 

 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาไดฝ้ึก
ภาษาผ่านการ
เรียนรู้
วัฒนธรรมร่วม
และ
เตรียมพร้อม
การเป็น
พลเมืองโลก 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผล
ประกอบ 

--- ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR 
LIFELONG LEARNING) 

3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรยีนรู้และท าความ
เข้าใจสามารถโตต้อบและน าเสนอในรูปแบบของ
การแสดงความคิดเห็นผ่านการเขยีน การพูด 
และการส่งข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ 

Listening and reading from printed 
materials and electronic media to learn 
and understand information, being able 
to respond and express opinions 
through writing, speaking, and text 
messages via various channels. 

รายวิชาใหม่ 
เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้
เรียนรูภ้าษา 
ผ่านสื่อประสม
และเป็นการ
เพิ่มทักษะการ
เรียนรู ้

--- ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน การอ่าน การเขียนและ
การสนทนาในบริบทของงานประเภทต่างๆ   

English language for job 
applications and in the work place.  
Reading, writing and conversation in 
different working situations. 

รายวิชาใหม่ 
เพื่อประโยชน์
ต่อนักศึกษาใน
การน าไปใช้ใน
การสมคัรงาน
และการ
ท างาน 
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1.3 หมวดวิชาเฉพาะ  (ไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกิต) 

1.3.1 กลุ่มวิชาแกน  (จ านวน 15 หน่วยกิต) 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาใน กลุ่มวิชา
แกน   จ านวน 18 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาใน กลุ่มวิชา
แกน   จ านวน 15 หน่วยกิต 

ยกเลิกบางรายวิชา 

คม.  111 เคมีพื้นฐาน 
                                3 (2-3-6) หน่วยกิต  
(CH 111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY) 
          สสารและพลังงาน ปริมาณสารสมัพันธ์  
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ 
พันธะเคมี สมดลุเคมี กรดและเบส เคมีไฟฟ้า 
เคมีสิ่งแวดล้อม 

--- ยกเลิก เนื่องจาก
สาขาวิชาไมไ่ดม้ีการ
น าความรู้ดา้นเคมไีป
ใช้ในศาสตร์ของ
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

ฟส. 111  ฟิสิกส์พื้นฐาน   
                                 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(PH 111 FUNDAMENTAL PHYSICS) 
 หลักและทฤษฎีพื้นฐานทางฟิสิกส์
แขนงต่างๆ ได้แก ่กลศาสตร ์คลื่นเสียงและแสง 
ไฟฟ้า แม่เหล็ก และฟสิิกส์ประยุกต์ 

ฟส. 111  ฟิสิกส์พื้นฐาน   
                                 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
(PH 111 FUNDAMENTAL PHYSICS) 
 หลักและทฤษฎีพื้นฐานทางฟิสิกส์
แขนงต่างๆ ได้แก ่กลศาสตร ์คลื่นแสง ไฟฟ้า 
และแมเ่หล็ก  

ปรับแก้ค าอธิบาย
รายวิชา โดยระบุ
เฉพาะเนื้อหาให้
เจาะจงและชัดเจน จึง
ตัดข้อความว่า ฟิสิกส์
ประยุกต์ ออก 

คณ. 115 แคลคูลสั 1           
                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
( MA 115 CALCULUS I ) 
        ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน แคลคูลัสอนุพันธ์และการประยุกต์  การ
หาปริพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขตและการประยุกต์ 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ
หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและการ
ประยุกต ์

คณ. 115 แคลคูลสั 1           
                                 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
( MA 115 CALCULUS I ) 
        ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน แคลคูลัสอนุพันธ์และการประยุกต์  การ
หาปริพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขตและการประยุกต์ 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ
หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและการ
ประยุกต ์

ปรับชัว่โมงบรรยาย 
ปฏิบัติ และศึกษาด้วย
ตนเอง เพื่อให้มีการ
ฝึกทักษะในการ
ค านวณมากข้ึน 
 

คณ. 222 พีชคณิตเชิงเส้น            
                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
( MA 222 LINEAR  ALGEBRA ) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา คณ. 115 ) 
       เมทริกซ์ สับเมทริกซ์ เมทริกซ์ขั้นบันได ค่า
ล าดับชั้นของเมทริกซ์  ระบบสมการเชิงเส้น 
และผลเฉลย ปรภิูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น  
ค่าเจาะจง และเวกเตอร์เจาะจง รปูแบบก าลัง
สอง 

คณ. 222 พีชคณิตเชิงเส้น            
                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
( MA 222 LINEAR  ALGEBRA ) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา คณ. 115 ) 
       เมทริกซ์ สับเมทริกซ์ เมทริกซ์ขั้นบันได ค่า
ล าดับชั้นของเมทริกซ์  ระบบสมการเชิงเส้น 
และผลเฉลย ปรภิูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น  
ค่าเจาะจง และเวกเตอร์เจาะจง รปูแบบก าลัง
สอง 
 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
สถ. 201  สถิติพื้นฐาน 
                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
( ST 201 FUNDAMENTALS OF STATISTICS) 
         ระเบียบวิธีการทางสถิต ิ  สถิติเชิง
พรรณนา    ความน่าจะเป็นและการประยุกต ์   
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มที่น่า
สน ใจ    การแจกแจงของตัวสถติ ิ  การ
ประมาณค่า พารามิเตอร ์การทดสอบสมมติฐาน 
ค่าเฉลี่ยและสัดส่วน  การทดสอบ 
ไคสแควร ์  การวิเคราะห์การถดถอย และ
สหสมัพันธ์อย่างง่าย 

--- ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากเปิดรายวิชา
ใหม่ คือ รายวิชา 
“สถ.203 สถิติส าหรับ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย”ี ซึ่งมี
เนื้อหาสอดคล้องกับ
ศาสตร์ทางด้าน
วิทยาศาสตร ์

--- สถ. 203 สถิตสิ าหรับวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
                                 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
(ST 203  STATISTICS FOR SCIENCE AND 
TECHNOLOGY )     
            แนวคิดและวิธีการทางสถิติ  สถิติเชิง
พรรณนา   ความนา่จะเป็นและการแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่แบบต่อเนื่องและ
ไม่ต่อเนื่อง  การแจกแจงของตัวสถิต ิ  การ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ค่าพารามิเตอร ์การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ภายหลังการวิเคราะห์
ความแปรปรวน   การทดสอบไคสแควร ์ การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธ์อย่างง่าย      

รายวิชาใหม่ เพื่อเป็น
รายวิชาส าหรับ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

ศศ. 200  เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
                   3 (3-0-6)หน่วยกิต 
(EC 200  INTRODUCTION  TO  
ECONOMICS) 
         ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบ
เศรษฐกิจ  อุปสงค์ อุปทาน การผลิต การ
ก าหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบรูณ์และไม่
สมบูรณ์  รายได้ประชาชาติ  การบริโภค การ
ออม การลงทุน เงินและระบบธนาคาร  นโยบาย
การเงินและการคลัง  เสถียรภาพทางด้านราคา 
การว่างงาน การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 

ศศ. 200  เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
                   3 (3-0-6)หน่วยกิต 
(EC 200  INTRODUCTION  TO  
ECONOMICS) 
         ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบ
เศรษฐกิจ  อุปสงค์ อุปทาน การผลิต การ
ก าหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบรูณ์และไม่
สมบูรณ์  รายได้ประชาชาติ  การบริโภค การ
ออม การลงทุน เงินและระบบธนาคาร  นโยบาย
การเงินและการคลัง  เสถียรภาพทางด้านราคา 
การว่างงาน การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 

คงเดิม 
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1.3.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (จ านวน 66 หน่วยกิต) 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้  
จ านวน 64 หน่วยกิต 
1. กลุม่ประเด็นด้านองค์การและระบบ
สารสนเทศ จ านวน 9 หน่วยกิต 
2. กลุม่เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์ 
จ านวน 11 หน่วยกิต 
3. กลุม่เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
จ านวน 28 หน่วยกิต 
4. กลุม่โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  
จ านวน 13 หน่วยกิต 
5. กลุม่ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้  
จ านวน 66 หน่วยกิต 
1. ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จ านวน 
9 หน่วยกิต 
2. ด้านเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์ 
จ านวน 15 หน่วยกิต 
3. ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
จ านวน 29 หน่วยกิต 
4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  
จ านวน 10 หน่วยกิต 
5. ด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
 
 

ยกเลิกบาง
รายวิชา เพิ่ม
จ านวนหน่วยกิต
ในบางรายวิชา 
และมีการปรับ
ย้ายรายวิชาในแต่
ละกลุม่เพื่อให้
เหมาะสม และ
เปลี่ยนค าว่า 
“กลุ่ม” เป็นค าว่า 
“ด้าน” เพื่อ
ป้องกันความ
สับสนกับค าวา่ 
“กลุ่มวิชา” ใน 
หลักสิบ ของ
ความหมายของ
รหัสประจ าวิชา 

1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบ
สารสนเทศ          จ านวน 9 หน่วยกิต 

1. ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ           
  จ านวน 9 หน่วยกิต 

ตัดค าว่า “กลุ่ม
ประเด็น” ออก 

กจ. 109   องค์การและการจัดการ 
                               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(MG 109  ORGANIZATION AND 
MANAGEMENT) 
 แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ หน้าท่ีงาน
ทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ ลักษณะของ
องค์การ หลักการจดัการ หน้าที่ทางการจัดการ  
การวางแผน การจดัองค์การ การช้ีน าและการ
ควบคุม จริยธรรมในการจัดการ 

--- ยกเลิกเนื่องจากมี
การบูรณาการ
เนื้อหาด้านการ
จัดการในหลาย
วิชาของสาขาวิชา
อยู่แล้วได้แก่  
วซ. 342 วซ.343 
และ วซ. 347 อีก
ทั้งแต่เดิมวิชานี้ 
เป็นวิชาในกลุ่ม
เอกเลือกด้านการ
จัดการ (หลักสูตร 
ปี 2548-2554) 

--- วซ. 222  ระบบฐานข้อมลูและการออกแบบ
ฐานข้อมูล                           
                    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 222  DATABASE   SYSTEMS   AND   
DATABASE  DESIGN) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ.120) 
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมลู การ

-ย้ายมาจากด้าน
เทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต์ 
เนื่องจาก
เนื้อหาวิชามีความ
เกี่ยวข้องกับงาน
ระบบสารสนเทศ
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ออกแบบฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล 
รวมทั้งหัวข้อเกี่ยวกับการขึ้นตรงตอ่กันของ
ข้อมูลแบบฟังก์ชัน กระบวนการปรับปรุง
โครงสร้างข้อมูล การหาวิธีการสอบถามข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพ การรักษาความบรูณภาพและ
ความปลอดภัยของฐานข้อมูล  การควบคุมการ
เข้าใช้งานฐานข้อมูล 
โดยพร้อมกัน 

ที่ใช้ภายในองค์กร 
-ปรับความหมาย
ของค าใน
ค าอธิบายรายวิชา
ให้ถูกต้องและสื่อ
ความหมายที่
ชัดเจน สอดคล้อง
กับค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ  

วซ. 343   การจัดการโครงงานซอฟต์แวร ์
                              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 343   SOFTWARE    PROJECT   
MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 140) 
 องค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนโครงงานซอฟต์แวร์  วิธีวิเคราะห์
ประเด็นข้อดุลพินิจทางด้านค่าใช้จ่ายและ
ระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร ์การวางแบบ
แผนวิธีทางด้านการบริหารจัดการและเทคนิควิธี  
การประยุกต์หลักการและเทคนิควิธีไปปฏิบัติใช้
ในสถานการณ์จริง หลักวิธีในการจัดการความ
เสี่ยงของซอฟต์แวร์ หลักพ้ืนฐานในการติดตาม
และควบคมุการพัฒนาซอฟต์แวร์  

วซ. 343   การจัดการโครงงานซอฟต์แวร ์
                               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 343   SOFTWARE    PROJECT   
MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
 องค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนและการบริหารโครงงานซอฟต์แวร์
ภายใต้ข้อจ ากัดและความเสี่ยง วิธีวิเคราะห์
ประเด็นข้อดุลพินิจทางด้านค่าใช้จ่ายและ
ระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร ์หลักวิธีใน
การจัดการความเสี่ยงของซอฟต์แวร์ การจัดการ
การสื่อสารระหว่างทีมโครงการและผู้ใช้ การ
ประยุกตห์ลักการและเทคนิควิธีไปปฏิบัติใช้ใน
สถานการณ์จริง หลักพ้ืนฐานในการติดตามและ
ควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ เครือ่งมือเชิง
ซอฟต์แวร์ในการบรหิารโครงงานซอฟต์แวร์ การ
สรุปปิดโครงงานและเกณฑ์การประเมินผล
โครงงาน การวางแผนการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร ์

-ปรับแก้
ค าอธิบายรายวิชา
โดยเพิ่มเนื้อหา
ด้านการบริหาร
จัดการดา้นการ
สื่อสารระหวา่งทีม 
เกณฑ์ประเมินผล
โครงงาน และ
เครื่องมือเชิง
ซอฟต์แวร์ในการ
บริหารโครงงาน
ซอฟต์แวร์ เพื่อให้
สอคคล้องกับการ
ท างานในวิชาชีพ
มากขึ้น 
- ปรับรหัสวิชา
บังคับก่อน 

วซ. 348   กฎหมายและจรยิธรรมส าหรับวิศวกร
ซอฟต์แวร์                           
                    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 348   LAWS  AND  ETHICS  FOR  
SOFTWARE    ENGINEERS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 140) 
 การบูรณาการองค์ความรู้  ทักษะ และ
ทัศนคติที่จ าเป็นส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ เพื่อ
น าไปใช้ปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์อย่างมีความรับผดิชอบและมี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

วซ. 348   กฎหมายและจรยิธรรมส าหรับวิศวกร
ซอฟต์แวร์                           
                     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 348   LAWS  AND  ETHICS  FOR  
SOFTWARE    ENGINEERS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
 องค์ความรู้  ทักษะ และทัศนคติทีจ่ าเป็น
ส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร ์เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติงาน
ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ในประเด็นเกี่ยวกับ
หลักปฏิบตัิทางด้านวิชาชีพ หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

-ปรับแก้
ค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
เฉพาะวิชาและสื่อ
ความที่ชัดเจน
มากขึ้น  
- ปรับรหัสวิชา
บังคับก่อน 
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2. กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์              
จ านวน 15 หน่วยกิต 

2. ด้านเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์               
จ านวน 15 หน่วยกิต 

เปลี่ยนค าว่า 
“กลุ่ม” เป็นค าว่า 
“ด้าน” 

วซ.  120   ชนิดข้อมูลนามธรรมและการ
แก้ปัญหา                    
   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 120   ABSTRACT   DATA  TYPES  AND   
PROBLEM   SOLVING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 110) 
 ชนิดข้อมูลนามธรรม การก าหนดและ
การปกปิดสารสนเทศโดยอาศัยโครงสร้างข้อมลู
ที่หลากหลาย  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์
พื้นฐานการแก้ปัญหา  หัวข้อท่ีเกีย่วกับกลยุทธ์
ในการพัฒนาแบบสถิตและพลวตั 

วซ.  120   แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการ
แก้ปัญหา                    
   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 120   ABSTRACT   DATA  TYPES  AND  
PROBLEM   SOLVING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 110) 
  แนวคิดเกี่ยวกับแบบชนิดข้อมลู
นามธรรม การซ่อนสารสนเทศ สภาพมอดุลาร์ 
และการน าแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับโครงสร้าง
ข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งความรูพ้ื้นฐาน
เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการแก้ปญัหา และประเด็น
เกี่ยวกับยุทธวิธีในการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลทั้ง
แบบสถิตและแบบพลวตั ิ

-ปรับแก้ค าศัพท์
ในค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
ถูกต้องและตาม
ศัพท์บัญญัติของ
ราชบัณฑติย 
สถาน รวมทั้ง
เนื้อหาภายใน
ค าอธิบายรายวิชา
มีความสอดคล้อง
กัน  
 
 

วซ. 222  ระบบฐานข้อมลูและการออกแบบ
ฐานข้อมูล                           
                    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 222  DATABASE   SYSTEMS   AND   
DATABASE  DESIGN) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ.120) 
  แนวคิดเกี่ยวกับระบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมลู การจัดการ
ฐานข้อมูล การขึ้นตรงต่อกันแบบฟังก์ชัน การท า
ข้อมูลใหเ้ป็นบรรทัดฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสอบถามข้อมลู การรักษาความบูรณภาพ
และความปลอดภัยของฐานข้อมูล  การควบคุม
การเข้าใช้งานฐานข้อมูลพร้อมกัน 

--- -ย้ายไปไว้ในด้าน
องค์การและ
ระบบสารสนเทศ 
เนื่องจาก
เนื้อหาวิชามีความ
เกี่ยวข้องกับงาน
ระบบสารสนเทศ
ที่ใช้ภายในองค์กร 

--- วซ. 260   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอรส์ าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 260   DATA COMMUNICATIONS   AND  
COMPUTER  NETWORKS) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล 
แบบจ าลองในการสื่อสาร สื่อกลางที่ใช้ในระบบ
การสื่อสาร การส่งผ่านข้อมลู การควบคุมและ
แก้ไขข้อผิดพลาด เครือข่ายข้อมูลแบบท้องถิ่น
และเครือข่ายระยะไกล มาตรฐานการเช่ือมต่อ 
หลักการท างานของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ

-ย้ายมาจากด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบ 
เนื่องจากเป็น
เนื้อหาด้าน
เทคโนโลยี
เครือข่าย
คอมพิวเตอร ์ที่
นักศึกษาจะ
น าไปใช้ในงาน
พัฒนาซอฟต์แวร ์
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เครือข่าย โพรโทคอล การบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย 

- ปรับชื่อรายวิชา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
ชัดเจน และมีการ
ลดเนื้อหาส่วน
ของการออกแบบ
ระบบเครือข่าย
เบื้องต้น และเพิม่
เนื้อหาเรื่อง 
เครือข่าย
ระยะไกล 

--- วซ. 315   การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์                  
                                 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 315   COMPONENT – BASED  
SOFTWARE  DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 212) 
 หลักการและหลักพ้ืนฐานในการพฒันา
ซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องเครื่องมือและภาษาเชิงคอมโพเนนต์   
วิธีที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์  
การจัดท าแบบจ าลอง การออกแบบ การสรา้ง 
การรวมองค์ประกอบ   การน าส่วนประกอบของ
ซอฟต์แวร์ที่มีจ าหน่ายในตลาดซอฟต์แวร์และที่
มีอยู่ในองค์กรผู้ผลิตซอฟต์แวร์กลบัมาใช้งาน
ใหม ่

-ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาหลักการวิธี
พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ ของ
กลุ่มรายวิชาเอก
เลือก 
 

วซ. 396   การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 
                                2 (1-3-4) หน่วยกิต 
(SE 396   SOFTWARE   DEVELOPMENT   
TRAINING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะและประสบการณ์
วิชาชีพทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการ
แก้ปัญหาจริง 

วซ. 396   การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 
                                 3 (1-4-6) หน่วยกิต 
(SE 396   SOFTWARE   DEVELOPMENT   
TRAINING) 
(วิชาบังคับก่อน: : สอบได้วิชาเฉพาะด้าน ด้าน
เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า 
24 หน่วยกิต) 
 ฝึกทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
ภายใต้การแนะน าของอาจารยผ์ู้สอน หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อเพิม่พูนทักษะ
วิชาชีพทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

-ปรับจ านวน
หน่วยกิตและ
ช่ัวโมงการสอน 
-ปรับวิชาบังคับ
ก่อน เพื่อให้มี
ความรู้พื้นฐาน
พอเพียงในการ
เรียน 
-ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน  
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
วซ. 499   โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
                               3 (0-6-3) หน่วยกิต 
(SE 499   SOFTWARE   ENGINEERING   
PROJECT) 
 (วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา วซ. 396) 
 นักศึกษาต้องร่วมกันจัดตั้งทีมงานและ
ร่วมมือกันพัฒนาโครงงานซอฟต์แวร์ที่สนใจ โดย
ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องน าเทคนิควิธี
ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรม การออกแบบ การสร้าง
ซอฟต์แวร์  เทคนิควิธีในการน ากลับ 
มาใช้   การศึกษา การดัดแปลง การพัฒนาต่อ
ยอดจากซอฟต์แวร์ทีม่ีอยู่   กรรมวิธีในการ
บริหารจดัการโครงงาน  
การวางแผนการประกันคณุภาพ   
การบ ารุงรักษาผลติภณัฑ์ซอฟต์แวร์ 

วซ. 499   โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
                               3 (0-6-3) หน่วยกิต 
(SE 499   SOFTWARE   ENGINEERING   
PROJECT) 
 (วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา วซ. 396) 
 นักศึกษาต้องร่วมกันจัดตั้งทีมงานและ
ร่วมมือกันพัฒนาโครงงานซอฟต์แวร์เพื่อ
ประยุกต์ใช้งานตามความสนใจ โดยโครงงาน
ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย ประเด็นด้านเทคนิคที่
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบ 
และการสรา้งซอฟต์แวร์ โดยอาจใช้เทคนิควิธีใน
การน ากลับมาใช้   การศึกษา  การดัดแปลง 
และการพัฒนาต่อยอดจากซอฟตแ์วร์ที่มีอยู่แล้ว   
รวมทั้งประเด็นด้านกระบวนการในการบริหาร
จัดการโครงงาน  การวางแผนงาน การประกัน
คุณภาพ  และการบ ารุงรักษาผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ โดยนักศึกษาจะต้องประเมินผลและ
ควบคุมคุณภาพของโครงงาน และมีการจัดท า
เอกสารโครงการตามรูปมาตรฐานที่สากล
ยอมรับ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และครอบคลุมกับ
วิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
 

3. กลุม่เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์         
จ านวน 29 หน่วยกิต 

3. ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์         
จ านวน 29 หน่วยกิต 

เปลี่ยนค าว่า 
“กลุ่ม” เป็นค าว่า 
“ด้าน” 

วซ. 140   วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์บือ้งต้น 
                               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 140   INTRODUCTION   TO   
SOFTWARE  ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 110) 
 พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการ
และวัฏจักรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ กลยุทธ์ที่ใช้
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์  

วซ. 240   วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์บือ้งต้น 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 240   INTRODUCTION   TO   
SOFTWARE  ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 110) 
 พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการ
และวัฏจักรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ กลยุทธ์ที่ใช้
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักเกณฑ์พื้นฐานใน
การออกแบบกระบวนการท างาน การจัดการ
การสื่อสารระหว่างทีมโครงการและผู้ใช้ 
มาตรฐานต่างๆที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  

-ปรับรหสัรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนแนะน า
การศึกษา 
-ปรับค าอธิบาย
รายวิชาโดยเพิ่ม
เนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความ
ชัดเจนครอบคลุม
กับวิชาชีพ และ
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
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วซ. 211   การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
                                3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 211   OBJECT - ORIENTED    
PROGRAMMING) 
 วิธีการและหลักการเบื้องต้นในการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้
แนวคิดเชิงวัตถุ การรับทอด การหอ่หุ้มข้อมูล 
โพลิมอร์ฟิซมึ การน าเข้าข้อมูลและการส่งผล
ลัพธ์ออก และการพัฒนาโปรแกรมแบบมัลติ
เธรด โดยใช้ภาษาที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุท่ีนิยมใช้งานในปัจจุบัน 

วซ. 211   การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
                                 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 211   OBJECT - ORIENTED    
PROGRAMMING) 
 วิธีการและหลักการเบื้องต้นในการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้
แนวคิดเชิงวัตถุ การรับทอด การหอ่หุ้มข้อมูล 
โพลิมอร์ฟิซมึ การน าเข้าข้อมูลและการส่งผล
ลัพธ์ออก และการพัฒนาโปรแกรมแบบมัลติ
เธรด โดยใช้ภาษาที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุท่ีนิยมใช้งานในปัจจุบัน 

คงเดิม 

วซ. 212  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
                      3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 212   OBJECT-ORIENTED   ANALYSIS   
AND  DESIGN) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 211) 
  ภาพรวมของการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ วิธีสร้างต้นแบบจากการ
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของระบบ แนวคดิในการสร้าง
ต้นแบบโดยใช้ยสูเคสและการน าไปสู่การ
ออกแบบลักษณะการท างานโดยรวมทั้งหมด  
การน าผลที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ไปสร้างต้นแบบ
ที่พร้อมท่ีจะน าไปสร้างเป็นซอฟตแ์วร์ 

วซ. 212  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
                     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 212   OBJECT-ORIENTED   ANALYSIS   
AND  DESIGN) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 211) 
  ภาพรวมของการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ วิธีสร้างต้นแบบจากการ
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของระบบ แนวคดิในการสร้าง
ต้นแบบโดยใช้ยสูเคสและการน าไปสู่การ
ออกแบบลักษณะการท างานโดยรวมทั้งหมด  
การน าผลที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ไปสร้างต้นแบบ
ที่พร้อมที่จะน าไปสร้างเป็นซอฟตแ์วร์ 

คงเดิม 

วซ. 313   สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 313  SOFTWARE  ARCHITECTURE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 212) 
 รูปแบบต่างๆ ของสถาปตัยกรรม
ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและลักษณะการท างาน
ของซอฟต์แวร์ จุดแข็งและจดุด้อยของแต่ละ
รูปแบบ เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ การน ารูปแบบทางด้าน
สถาปัตยกรรมและแบบแผนในการออกแบบมา
ใช้ก าหนดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ต้องการ  
โดยศึกษาร่วมกับกรณีศึกษา 

วซ. 313   สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
                        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 313  SOFTWARE  ARCHITECTURE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 212) 
 รูปแบบต่างๆ ของสถาปตัยกรรม
ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและลักษณะการท างาน
ของซอฟต์แวร์ จุดแข็งและจดุด้อยของแต่ละ
รูปแบบ เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ การน ารูปแบบทางด้าน
สถาปัตยกรรมและแบบแผนในการออกแบบมา
ใช้ก าหนดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ต้องการ  
โดยศึกษาร่วมกับกรณีศึกษา 
 
 
 
 

คงเดิม 
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วซ. 341   กระบวนการซอฟต์แวรแ์ละการ
ประกันคณุภาพ                             
                    3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(SE 341 SOFTWARE   PROCESS   AND   
QUALITY ASSURANCE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ.140) 
 องค์ประกอบของกระบวนการในการ
จัดท าซอฟต์แวร์  กิจกรรมตา่งๆ วิธีการและ
แนวทางปฏิบัติที่น าไปใช้พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผลผลิตทีไ่ด้ในแต่
ละขั้นตอน วิธีการก าหนดขอบเขต การสร้าง 
การวัดผลและการรับรองคณุภาพทางด้าน
กระบวนการและผลติภณัฑ์ซอฟตแ์วร์ 

วซ. 341   กระบวนการซอฟต์แวรแ์ละการ
ประกันคณุภาพ                             
                    3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(SE 341 SOFTWARE   PROCESS   AND   
QUALITY ASSURANCE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ.240) 
 องค์ประกอบของกระบวนการในการ
จัดท าซอฟต์แวร์  กิจกรรมตา่งๆ วิธีการและ
แนวทางปฏิบัติที่น าไปใช้พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผลผลิตทีไ่ด้ในแต่
ละขั้นตอน วิธีการก าหนดขอบเขต การสร้าง 
การวัดผลและการรับรองคณุภาพทางด้าน
กระบวนการและผลติภณัฑ์ซอฟตแ์วร์ โดย
อ้างอิงตามมาตรฐานคุณภาพกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ในระดับสากล และระดบับุคคล 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
ชัดเจนครอบคลุม
กับวิชาชีพ และ
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน
ยิ่งข้ึน 
- ปรับรหัสวิชา
บังคับก่อน 

วซ. 342   การก าหนดและการจัดการความ
ต้องการทางซอฟต์แวร์                     
          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 342  SOFTWARE  REQUIREMENTS  
SPECIFICATION  AND  MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 140) 
 ลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
กระบวนการจดัการและการพัฒนาความ
ต้องการด้านซอฟต์แวร์  การค้นหา การ
วิเคราะห์ การต่อรอง การก าหนดรายละเอียด 
การตรวจสอบและการจัดการความต้องการที่จะ
พัฒนาซอฟต์แวร์ วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการก าหนดความต้องการ การจัดท า
เอกสารความต้องการ การประกัน  ความพึง
พอใจของลูกค้า 

วซ. 342   การก าหนดและการจัดการความ
ต้องการด้านซอฟต์แวร์                     
          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 342  SOFTWARE  REQUIREMENTS  
SPECIFICATION  AND  MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
 กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
จัดการและการก าหนดความต้องการด้าน
ซอฟต์แวร์  ประกอบด้วย การสกดัเอาข้อมูล 
การวิเคราะห์ การต่อรอง การก าหนด
รายละเอียด การตรวจสอบและการจัดการความ
ต้องการด้านซอฟต์แวร ์รวมทั้งการเลือกสรร
วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือท่ีใช้ในการก าหนด
และจัดการความต้องการด้านซอฟต์แวร์ และ
การจัดท าเอกสารความต้องการ เพื่อช่วย
รับประกันความพึงพอใจของลูกค้า  

- ปรับแก้ช่ือ
รายวิชา 
- ปรับแก้
ค าอธิบายรายวิชา
ให้สื่อความหมาย
ที่ชัดเจน และ
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
- ปรับรหัสวิชา
บังคับก่อน 
 

วซ. 344   การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการ
ซอฟต์แวร์                           
                      3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(SE 344  SOFTWARE CONSTRUCTION  
AND   EVOLUTION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 212) 
 กระบวนการแปลงผลที่ไดจ้ากการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ไปเป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รูปแบบในการเขียน

วซ. 344   การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการ
ซอฟต์แวร์                           
                     3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(SE 344  SOFTWARE  CONSTRUCTION  
AND   EVOLUTION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 212) 
 กระบวนการแปลงผลที่ไดจ้ากการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ไปเป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รูปแบบในการเขียน

คงเดิม 
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รหัสค าสั่ง การจดัท าและการใช้เอกสารเกีย่วกับ
โปรแกรม แนวคิด วิธีการ กระบวนการและ
เทคนิคท่ีช่วยสนับสนุนให้ซอฟต์แวร์ที่ผลตินั้น
สามารถรองรับการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้นใน
อนาคต  

รหัสค าสั่ง การจดัท าและการใช้เอกสารเกีย่วกับ
โปรแกรม แนวคิด วิธีการ กระบวนการและ
เทคนิคท่ีช่วยสนับสนุนให้ซอฟต์แวร์ที่ผลตินั้น
สามารถรองรับการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้นใน
อนาคต  

วซ. 345   การทวนสอบและการทดสอบ
ซอฟต์แวร์                       
                               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 345   SOFTWARE   VERIFICATION   
AND  VALIDATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 140) 
 ศัพท์เทคนิคและพื้นฐานความรู้ที่ใช้ใน
การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์ การใช้
เทคนิคแบบสถิตและแบบพลวัต  การทบทวน  
การตรวจสอบอย่างละเอียด การทดสอบ
ซอฟต์แวร์แบบหลายขั้นตอน การวิเคราะห์
ปัญหาและการจดัท ารายงาน 

วซ. 345   การทวนสอบและการทดสอบ
ซอฟต์แวร์                       
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 345   SOFTWARE   VERIFICATION   
AND  VALIDATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
 ศัพท์เทคนิคและพื้นฐานความรู้ที่ใช้ใน
การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์ การใช้
เทคนิคแบบสถิตและแบบพลวัต  การทบทวน  
การตรวจสอบอย่างละเอียด การทดสอบ
ซอฟต์แวร์แบบหลายขั้นตอน การวิเคราะห์
ปัญหา หลักการสร้างชุดทดสอบ การจัดท า
รายงาน การใช้งานเครื่องมือเชิงซอฟต์แวร์
ส าหรับการทดสอบซอฟต์แวร ์

- ปรับรหัสวิชา
บังคับก่อน 
-ปรับค าอธิบาย
รายวิชาโดยเพิ่ม
เนื้อหา “หลักการ
สร้างชุดทดสอบ” 
และ “เครื่องมือ
เชิงซอฟต์แวร์
ส าหรับการ
ทดสอบ
ซอฟต์แวร”์ 

วซ. 347   การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ 
                               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 347 SOFTWARE CONFIGURATION    
MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
 หน้าท่ีทั้งหมดที่จ าเป็นต่อการสนับสนุน
งานในการควบคุมและการบ ารุงรกัษาผลผลติที่
เกิดจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มคีวามบูรณ
ภาพตลอด วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์  การ
ก าหนดวิธีการส าหรับการจัดการโครงแบบ
ซอฟต์แวร์ การตรวจสอบงานพ้ืนฐาน  การ
ตรวจสอบเพื่อติดตามผลโดยใช้เครื่องมือ
สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร ์

วซ. 347   การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์  
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 347 SOFTWARE  CONFIGURATION    
MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
 การท างานที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านการควบคมุและการบ ารุงรักษาผลผลติที่เกิด
จากการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม้ีความบูรณภาพ
ตลอดวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์  การก าหนด
วิธีการส าหรับการจดัการโครงแบบซอฟต์แวร์ 
การตรวจสอบงานพ้ืนฐาน  การใช้เครื่องมือ
สนับสนุนเพื่อการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้น 

- ปรับรหัสวิชา
บังคับก่อน 
-ปรับค าอธิบาย
รายวิชาเช่น
เปลี่ยนข้อความ
จาก “การ
ตรวจสอบเพื่อ
ติดตามผลโดยใช้
เครื่องมือ
สนับสนุนการ
พัฒนา
ซอฟต์แวร”์ เป็น 
“การใช้เครื่องมือ
สนับสนุนการ
จัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น” 
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วซ. 492   สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
                       1 (0-2-1) หน่วยกิต 
(SE 492   SOFTWARE   ENGINEERING  
SEMINAR) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
 การศึกษาในหัวข้อทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากสาขาวิชา   
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาไดม้ีโอกาสร่วมกิจกรรม
กลุ่ม เพื่อการศึกษาค้นคว้า  และการน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบของการอภิปรายและจดัท า
รายงาน 

วซ. 492   สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
                                2 (0-4-2) หน่วยกิต 
(SE 492   SOFTWARE   ENGINEERING  
SEMINAR) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
 การศึกษาในหัวข้อทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากสาขาวิชา   
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาไดม้ีโอกาสร่วมกิจกรรม
กลุ่ม เพื่อการศึกษาค้นคว้า  และการน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบของการอภิปรายและจดัท า
รายงาน 

-ปรับจ านวน
หน่วยกิต เพ่ือ
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 

4. กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ              
จ านวน 10 หน่วยกิต 

4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ              
จ านวน 10 หน่วยกิต 

เปลี่ยนค าว่า 
“กลุ่ม” เป็นค าว่า 
“ดา้น” 

วซ. 101 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง                                          
                               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 101 DISCRETE  MATHEMATICS) 
 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เทคนิคการพิสูจน์ 
การให้เหตผุลแบบนิรนัย ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์สมมลู ทฤษฎีเลขจ านวน
เบื้องต้น กราฟและต้นไม ้

วซ. 101 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง                                         
                               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 101 DISCRETE  MATHEMATICS) 
 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  เซต ทฤษฎีเลข
จ านวน ความสัมพันธ์และฟังก์ช่ัน ความสัมพันธ์
เวียนเกิด การนบั ทฤษฎีกราฟ  ตน้ไม้  พีชคณิต
บูลีน 
 
 
 

-ปรับแก้
ค าอธิบายรายวิชา
โดยได้ลดเนื้อหา 
“เทคนิคการ
พิสูจน์ การให้
เหตุผลแบบนิรนัย 
ความสัมพันธ์
สมมลู” และเพิม่
“เซต 
ความสัมพันธ์
เวียนเกิด พีชคณติ
บูลีน” เข้าไปแทน 

วซ. 110   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
         4 (2-4-6) หน่วยกิต 
(SE 110 COMPUTER  PROGRAMMING) 
 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การแทน
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาแบบมี
อัลกอริทึม ระเบียบวิธีในการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง  การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

วซ. 110   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์          
          4 (2-4-6) หน่วยกิต 
(SE 110 COMPUTER  PROGRAMMING) 
 โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
คอมพิวเตอรส์มัยใหม ่การแทนข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ อัลกอริทมึและการแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร ์ระเบียบวิธีปฏิบัติในการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง  การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
 
 

-ปรับความหมาย
ของค าใน
ค าอธิบายรายวิชา
ให้สื่อความหมาย
ที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกับ
ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
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วซ. 231  ระบบปฏิบตัิการ  
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 231  OPERATING   SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 230) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ 
ปฏิบัติการ พัฒนาการของระบบปฏิบัติ การ  
การออกแบบระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  การ
จัดการหน่วยประมวลผล   การจดัการ
หน่วยความจ าหลัก การจดัสรร
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการ  กรณีศึกษา โปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการในปัจจุบัน 

วซ. 231  ระบบปฏิบตัิการส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์  
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 231  OPERATING SYSTEM FOR 
SOFTWARE ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 230) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการ พัฒนาการของโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการ  การออกแบบโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการเบื้องต้น  การจัดการ
โพรเซสเซอร์   การจัดการหน่วยความจ าหลัก 
การจัดสรรทรัพยากรคอมพิวเตอรโ์ดยใช้
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ   กรณศีึกษา
โปรแกรมระบบปฏิบัติการในปัจจบุัน การเลือก
ระบบปฏิบตัิการทีเ่หมาะสมในการพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

-ปรับชื่อรายวิชา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้กระชับ
และชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน และเพิ่ม
เนื้อหา “การ
เลือก
ระบบปฏิบตัิการที่
เหมาะสมในการ
พัฒนา
ซอฟต์แวร”์ 
 

วซ. 260   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์                        
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 260   DATA COMMUNICATIONS   AND  
COMPUTER  NETWORKS) 
 การสื่อสารขั้นพื้นฐาน แบบจ าลองในการ
สื่อสาร อุปกรณ์และสื่อกลางที่ใช้ในระบบการ
สื่อสาร   มัลติเพล็กซิง  การควบคมุและแกไ้ข
ข้อผิดพลาด  การสลับสาย  เครือข่ายข้อมูลแบบ
ท้องถิ่น  อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครอืข่าย  
หลักการท างานของโพรโทคอลมาตรฐานของ
ระบบอินเทอร์เนต็   การออกแบบเครือข่าย
เบื้องต้น การรักษาความปลอดภัยและบรหิาร
จัดการระบบเครือข่ายเบื้องต้น 

--- -ย้ายไปไว้ในด้าน
เทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต ์
เนื่องจากเป็น
เนื้อหาด้าน
เทคโนโลยี
เครือข่าย
คอมพิวเตอร ์ที่
นักศึกษาจะ
น าไปใช้ในงาน
พัฒนาซอฟต์แวร ์

5. กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์              จ านวน 3 หน่วยกิต 

5. ด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์              จ านวน 3 หน่วยกิต 

เปลี่ยนค าว่า 
“กลุ่ม” เป็นค าว่า 
“ด้าน” 

วซ. 230  โครงสร้างคอมพิวเตอร ์
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 230  COMPUTER ORGANIZATION) 
  หลักการที่เกีย่วข้องกับโครงสร้างและ
หน้าท่ีของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบหลักของ
ระบบคอมพิวเตอร์  หน่วยประมวลผล 
หน่วยความจ าแคช หน่วยความจ าภายใน 

วซ. 230  โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร ์
                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 230  COMPUTER ORGANIZATION AND 
ARCHITECTURE) 
 หลักการที่เกีย่วข้องกับโครงสร้างและ
หน้าท่ีของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบหลักของ

-ปรับชื่อรายวิชา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา โดยเพิ่ม
เนื้อหา “การ
ประเมิน

http://rirs3.royin.go.th/coinages/websearch.php?Wd=%E2%BE%C3%E2%B7%A4%CD%C5&Sj=1
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หน่วยความจ าภายนอก และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
การเช่ือมต่อส่วน ประกอบ ผ่านระบบบัส การ
น าข้อมูลเข้าและการส่งข้อมูลออก  การ
สนับสนุนของระบบปฏิบัติการ วิธกีารค านวณ
ทางคณิตศาสตร์ คณุลักษณะและหน้าท่ีของ
ชุดค าสั่ง 

ระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล 
หน่วยความจ าแคช หน่วยความจ าภายใน 
หน่วยความจ าภายนอก และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
การเช่ือมต่อส่วนประกอบผ่านระบบบัส การน า
ข้อมูลเข้าและการส่งข้อมูลออก การสนับสนุน
ของระบบปฏิบัติการ วิธีการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ คุณลักษณะและหน้าที่ของชุดค าสั่ง 
การประเมินสมรรถนะการท างานของ
คอมพิวเตอร ์

สมรรถนะการ
ท างานของ
คอมพิวเตอร”์ 

1.3.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท   (จ านวนไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต) 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวชิาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท  จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาเอกเลือก 
 นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเอก
เลือกต่อไปนีจ้ านวน 15 หน่วยกิต โดยจะต้อง
เลือกศึกษากลุม่วิชาใดวิชาหนึ่งไมน่้อยกว่า 9 
หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มอื่นอีกไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   หรือในกรณีที่นักศึกษาไม่
ต้องการเลือกศึกษารายวิชาเอกเลอืก  นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนหลักสตูรวิชาโทในสาขาวิชาอื่น
ที่เปิดสอนในสถาบัน โดยจะต้องศกึษาตาม
เงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชานั้น และ
ต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลีย่สะสมหลักสตูรวิชาโท
ไม่น้อยกว่า 2.00 

กลุ่มวชิาเอกเลือก 
 นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเอก
เลือกต่อไปนีจ้ านวน 15 หน่วยกิต โดยจะต้อง
เลือกศึกษากลุม่วิชาใดวิชาหนึ่งไมน่้อยกว่า 9 
หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มอื่นอีกไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   หรือในกรณีที่นักศึกษาไม่
ต้องการเลือกศึกษารายวิชาเอกเลอืก  นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนหลักสตูรวิชาโทในสาขาวิชาอื่น
ที่เปิดสอนในสถาบัน โดยจะต้องศกึษาตาม
เงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชานั้น และ
ต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลีย่สะสมหลักสตูรวิชาโท
ไม่น้อยกว่า 2.00 

คงเดิม 

1. กลุม่วิชาหลกัวิธีพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 1. ด้านหลักวิธีพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เปลี่ยนค าว่า 
“กลุ่มวิชา” เป็น
ค าว่า “ด้าน” 
เพื่อป้องกันความ
สับสนกับค าวา่ 
“กลุ่มวิชา” ใน
หลักสิบ 
ความหมายรหสั
ประจ าวิชา 

วซ. 314  การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอน
วิธี                                               
                                 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 314  ALGORITHMS   DESIGN  AND  
ANALYSIS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ.110) 

วซ. 314  การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอน
วิธี                                               
                                  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 314  ALGORITHMS   DESIGN  AND  
ANALYSIS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ.120) 

-ปรับแก้
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความชัดเจน
และกระชับมาก
ยิ่งข้ึน 
-ปรับแก้รายวิชา
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  วิธีการออกแบบอัลกอริทึมท่ีสามารถ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานของอัลกอริทึม แนวทาง
ที่เป็นไปได้ส าหรับการก าหนดวิธีการวัด
ประสิทธิผลของอัลกอริทึมในแต่ละประเภท  การ
ออกแบบและการใช้งานอัลกอริทมึแบบเรียก
ตัวเอง อัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการใช้โครงสร้าง
ข้อมูลพื้นฐานในการแก้ปัญหา อัลกอริทึมส าหรับ
การจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาขอ้มูล 

 วิธีการออกแบบอัลกอริทึมท่ีสามารถ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานของอัลกอริทึม การ
ออกแบบและวัดประสิทธิภาพอัลกอริทึมแบบ
เรียกตัวเอง อัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการใช้โครงสร้าง
ข้อมูลพืน้ฐานในการแก้ปัญหา อัลกอริทึมส าหรับ
การจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาขอ้มูล 

บังคับก่อน 

วซ. 315   การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์                  
                                 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 315   COMPONENT – BASED  
SOFTWARE  DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 212) 
 หลักการและหลักพ้ืนฐานในการพฒันา
ซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ เทคโนโลยีที่เกีย่วข้อง
เครื่องมือและภาษาเชิงคอมโพเนนต์   วิธีท่ีใช้ใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์  การจัดท า
แบบจ าลอง การออกแบบ การสรา้ง การรวม
องค์ประกอบ   การน าส่วนประกอบของ
ซอฟต์แวร์ที่มีจ าหน่ายในตลาดซอฟต์แวร์และทีม่ี
อยู่ในองค์กรผู้ผลิตซอฟต์แวร์กลับมาใช้งานใหม่ 

--- -ย้ายไปไว้ในด้าน
เทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต์ ของ
กลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้าน 

วซ. 316  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบ
เร่งด่วน                        3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 316  RAPID  APPLICATION   
DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 110)  
 หลักพ้ืนฐานของการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์แบบเร่งด่วน ส่วนประกอบและ
คุณลักษณะ การออกแบบสร้างฟอร์มและเมนู 
การประมวลผลฐานข้อมลูเบื้องต้น การเขียน
โปรแกรมโดยใช้ภาษาที่สนับสนุนส าหรับการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเร่งด่วน 

วซ. 316  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบ
เร่งด่วน                       3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 316  RAPID  APPLICATION   
DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 211)  
 หลักพ้ืนฐานของการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์แบบเร่งด่วน ส่วนประกอบและ
คุณลักษณะ การออกแบบสร้างฟอร์มและเมนู 
การประมวลผลฐานข้อมลูเบื้องต้น การเขียน
โปรแกรมโดยใช้ภาษาและเครื่องมอืที่สนับสนุน
ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมประยกุต์แบบเร่งด่วน 
 

-ปรับรายวิชา
บังคับก่อน 
เนื่องจากรายวิชา 
วซ. 211 มีเนื้อหา
ที่ผู้เรียน
จ าเป็นต้องศึกษา
ก่อนท่ีจะเรียนใน
รายวิชา วซ.316 
--ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้
เหมาะสม 

วซ. 317  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รูปแบบ
เว็บ        
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 317  WEB-BASED  APPLICATION   
DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 110)  

วซ. 317  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รูปแบบ
เว็บ          
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 317  WEB-BASED  APPLICATION   
DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 211)  

-ปรับรายวิชา
บังคับก่อน 
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 หลักการพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตร์ูปแบบเว็บ เทคนคิงานประมวลผลผ่าน
เครือข่าย องค์ประกอบ การออกแบบส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิก การโปรแกรมฝั่ง
ลูกข่ายและแม่ข่ายเพื่อควบคุมการท างานของเว็บ 
การประมวลผลร่วมกับฐานข้อมลู  การเขียน
โปรแกรมโดยใช้ภาษาที่สนับสนุนการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์รปูแบบเว็บ 

 หลักการพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตร์ูปแบบเว็บ เทคนคิงานประมวลผลผ่าน
เครือข่าย องค์ประกอบ การออกแบบส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิก การโปรแกรมฝั่ง
ลูกข่ายและแม่ข่ายเพื่อควบคุมการท างานของเว็บ 
การประมวลผลร่วมกับฐานข้อมลู  การเขียน
โปรแกรมโดยใช้ภาษาที่สนับสนุนการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์รปูแบบเว็บ 

--- วซ. 318   การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่  
            3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 318   MOBILE  APPLICATION  
DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 211)  
               หลักการ  เครื่องมือและเทคนิคของ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับระบบงานที่
ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อน ท่ีและอุปกรณ์ไร้สาย 
คุณลักษณะและข้อจ ากดัของอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เครื่องมือและภาษาท่ีใช้ส าหรับพฒันาโปรแกรม
ประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ส่วนตดิต่อระบบส าหรับโปรแกรม
ประยุกต์ การใช้หน่วยความจ าและส่วนเก็บ
บันทึกข้อมูล การตดิต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับ
ระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบ
คอมพิวเตอร์ การจ าลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบน
ระบบคอมพิวเตอร ์

-ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเทคโนโลยไีร้
สาย 
-ปรับเลขรหัสวิชา
เป็น วซ.318 
-ปรับรายวิชา
บังคับก่อนเป็น 
วซ.211 

2. กลุม่วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนค าว่า 
“กลุ่มวิชา” เป็น
ค าว่า “ด้าน” 
เพื่อป้องกันความ
สับสนกับค าวา่ 
“กลุ่มวิชา” ใน
หลักสิบ 
ความหมายรหสั
ประจ าวิชา 

วซ. 361  ระบบสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
                               3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE  361  ADVANCED  DATA 
COMMUNICATIONS  AND   

--- ยกเลิก เนื่องจาก
สาขาวิชาไมไ่ด้
เน้นการจัดการ
เรียนการสอน
ทางด้านการ
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COMPUTER  NETWORKS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 260) 
             การท างานและการเชื่อมต่อเครือข่าย
ระดับใหญ่เข้าด้วยกัน  มาตรฐานในการเชื่อมต่อ
เครือข่ายตา่งๆ เข้าด้วยกัน   การวิเคราะห์ข้อดี
และขอ้เสียของการน าอุปกรณ์มาเช่ือมต่อกัน  
การวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดขึ้นรวมทัง้วิธีการแก้ไข  
การออกแบบเครือข่ายระดับใหญอ่ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บริหารเครือข่าย
ระดับใหญ ่

วซ 365  ระบบปฏิบตัิการเครือข่ายคอมพิวเตอร์              
            3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 365  NETWORK  OPERATING  
SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 260) 
             ทฤษฎีและหลักการท างานระบบ
ปฏิบัติ การ เครือข่ายคอมพิวเตอรใ์นด้านการ
จัดการทรัพยากรของระบบ การปอ้งกันระบบ 
การเปิดใหบ้ริการต่างๆ   การตดิตัง้
ระบบปฏิบตัิการเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

วซ 365  ระบบปฏิบตัิการเครือข่ายคอมพิวเตอร์          
      3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 365  NETWORK  OPERATING  
SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 260) 
             ทฤษฎีและหลักการท างานระบบ
ปฏิบัติ การ เครือข่ายคอมพิวเตอรใ์นด้านการ
จัดการทรัพยากรของระบบ การปอ้งกันระบบ 
การเปิดให้บริการต่างๆ   การตดิตัง้
ระบบปฏิบตัิการเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

คงเดิม 

วซ. 366  การออกแบบซอฟต์แวรส์ าหรับการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์           
         3 (2-2-5) หน่วยกติ 
(SE 366  SOFTWARE  DESIGN  FOR DATA  
COMMUNICATIONS  AND  NETWORKING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 260) 
              เทคโนโลยีการออกแบบซอฟต์แวร์
ประ ยุกตส์ าหรับระบบโทรคมนาคม การ
ออกแบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และหลักการ
โปรแกรมเพื่อพัฒนาการบริการผ่านระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม  การ
วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่
ใช้ในระบบโทรคมนาคม 

วซ. 366  การออกแบบซอฟต์แวรส์ าหรับการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์           
    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 366  SOFTWARE  DESIGN  FOR DATA  
COMMUNICATIONS  AND  NETWORKING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 260) 
              เทคโนโลยีการออกแบบซอฟต์แวร์
ประ ยุกตส์ าหรับระบบโทรคมนาคม การ
ออกแบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และหลักการ
โปรแกรมเพื่อพัฒนาการบริการผ่านระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม  การ
วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่
ใช้ในระบบโทรคมนาคม 

คงเดิม 

วซ. 463  ระบบรักษาความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย        
             3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 463  COMPUTER  AND  NETWORKS  
SECURITY  SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 361) 
            หลักการเบื้องต้นในการรักษาความ
ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย รูปแบบ

วซ. 363  ระบบรักษาความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย        
             3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 363  COMPUTER  AND  NETWORKS  
SECURITY  SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 260) 
            หลักการเบื้องต้นในการรักษาความ
ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย รูปแบบ

-ปรับรหสัรายวิชา  
-ปรับรายวิชา
บังคับก่อน 
เนื่องจากเดิมวิชา
บังคับก่อนของ
รายวิชา วซ.361 
ซึ่งในครั้งนี้ได้ท า
การยกเลิก
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และวิธีการรักษาความปลอดภยัทางกายภาพ 
ความปลอดภัยในด้านบคุลากร  การรักษาความ
ปลอดภัยด้านฮารด์แวร์ ความปลอดภัยด้าน
ซอฟต์แวร์  การเข้ารหัสข้อมลู ความปลอดภัย
ของระบบปฏิบัติการ และความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล ความปลอดภยัของระบบเครือข่าย 

และวิธีการรักษาความปลอดภยัทางกายภาพ 
ความปลอดภัยในด้านบคุลากร  การรักษาความ
ปลอดภัยด้านฮารด์แวร์ ความปลอดภัยด้าน
ซอฟต์แวร์  การเข้ารหัสข้อมลู ความปลอดภัย
ของระบบปฏิบัติการ และความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล ความปลอดภยัของระบบเครือข่าย 
 
 
 

รายวิชา วซ.361 
ตามเหตุผลข้างต้น 
ประกอบกับ
เนื้องหาใน
รายวิชา วซ.260 
มีเนื้อหาที่ผู้เรียน
จ าเป็นต้องศึกษา
ก่อนที่จะเรียนใน
รายวิชา วซ.363  

3. กลุม่วิชาเทคโนโลยีไร้สาย --- ยกเลิกกลุ่มวิชานี้
เนื่องจากรายวิชา
ภายในกลุ่มถูก
ยกเลิกและย้าย
ออกจากกลุ่มวิชา
ไปท้ังหมด 

วซ. 367  การสื่อสารไร้สาย      
           3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 367  WIRELESS COMMUNICATIONS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 260) 
 เครือข่ายไรส้ายระยะใกล้ มาตรฐาน
ต่างๆ การเขารหัสของเครือข่ายไรส้ายระยะใกล้   
โทโพโลยีในแต่ละแบบ หลักการท างานของ
เครือข่ายไรส้ายระยะใกล้ การวิเคราะห์และ
ออกแบบการวางอุปกรณไ์รส้าย 

--- ยกเลิกรายวิชา
เนื่องจากหลักสตูร
ไม่ได้เน้นผลติ
บัณฑิตที่ประกอบ
อาชีพในสาย
วิชาชีพน้ี 

วซ. 368  การสื่อสารเครือข่ายแบบเคลื่อนที่                 
                                  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (SE 368  MOBILE  NETWORK  
COMMUNICATIONS) 
 (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 367) 

ทฤษฎีและหลักการท างานระบบ
เครือข่ายเคลื่อนที่  การเข้ารหัส หลักการท างาน
ของเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ สถาปัตยกรรมเครือข่าย
เคลื่อนที่ มาตรฐานการเข้าถึง และคุณภาพการ
ให้บริการ 

--- ยกเลิกรายวิชา
เนื่องจากหลักสตูร
ไม่ได้เน้นผลติ
บัณฑิตที่ประกอบ
อาชีพในสาย
วิชาชีพน้ี 

วซ. 369   การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่  
            3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 369   MOBILE  APPLICATION  
DEVELOPMENT) 

--- -ย้ายไปไว้กลุ่ม
หลักวิธีพัฒนา
โปรแกรม
ประยุกต ์
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(วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 110)  
               หลักการ  เครื่องมือและเทคนิคของ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับระบบงานที่
ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อน ท่ีและอุปกรณ์ไร้สาย 
คุณลักษณะและข้อจ ากดัของอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เครื่องมือและภาษาท่ีใช้ส าหรับพฒันาโปรแกรม
ประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ส่วนตดิต่อระบบส าหรับโปรแกรม
ประยุกต์ การใช้หน่วยความจ าและส่วนเก็บ
บันทึกข้อมูล การตดิต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับ
ระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบ
คอมพิวเตอร์ การจ าลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบน
ระบบคอมพิวเตอร ์
4. กลุม่วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม 4. ด้านเทคโนโลยีสื่อประสม เปลี่ยนค าว่า 

“กลุ่มวิชา” เป็น
ค าว่า “ด้าน” 
เพื่อป้องกันความ
สับสนกับค าวา่ 
“กลุ่มวิชา” ใน
หลักสิบ 
ความหมายรหสั
ประจ าวิชา 

วซ. 370  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์  
            3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 370  COMPUTER    GRAPHICS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วซ. 110)  
 หลักการเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์   คณติศาสตร์พื้นฐาน
ส าหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การสร้างเส้น รูป
หลายเหลี่ยม  วงกลม   หลักการน าเสนอภาพ 
การตัดภาพ และการแปลงภาพ  ทั้ง 2 มิติและ 3 
มิติ  และหัวข้อท่ีน่าสนใจด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ การฝึกปฏิบตัิการเขยีนโปรแกรมโดยใช้
ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือที่มีความเหมาะสม 

วซ. 370  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์  
            3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 370  COMPUTER    GRAPHICS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วซ. 110)  
 หลักการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
การสร้างรูปพื้นฐาน การตดัภาพ การแปลงภาพ 
การน าเสนอภาพ ท้ัง 2 มิติและ 3 มิติ ระบบสี 
แสงและเงา เทคนคิการหาทางเดนิแสง และ
หัวข้อท่ีน่าสนใจด้านคอมพิวเตอรก์ราฟิกส์ การ
ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา
โปรแกรมและเครื่องมือท่ีมีความเหมาะสม 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา ให้มี
ความกระชับและ
เพิ่มเนื้อหาด้าน
แสงและเงา 

วซ. 371 ระบบมลัตมิิเดยี         
            3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 371  MULTIMEDIA    SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วซ. 110)  
 ระบบมลัติมเีดีย ข้อความหลายมติิ  การ
จัดการข้อมลูแบบตัวอักษร  ภาพนิ่ง  เสียง  

วซ. 371 ระบบมลัตมิิเดยี         
            3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 371  MULTIMEDIA    SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วซ. 110)  
 ระบบมลัติมเีดีย ข้อความหลายมติิ  การ
จัดการข้อมลูแบบตัวอักษร  ภาพนิ่ง  เสียง  

คงเดิม 
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ภาพเคลื่อนไหว  และวดีิทัศน์  ระบบมัลตมิีเดยี
ผ่านระบบเครือข่าย การพัฒนาระบบมัลตมิีเดยี 

ภาพเคลื่อนไหว  และวดีิทัศน์  ระบบมัลตมิีเดยี
ผ่านระบบเครือข่าย การพัฒนาระบบมัลตมิีเดยี 

วซ. 373  ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร ์
                                 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 373  COMPUTER  ANIMATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ.  110) 
              วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
คอมพิวเตอร์ในแบบต่างๆ วิธีการใช้คีย์เฟรม การ
ควบคุมการเคลื่อนไหวผ่านกระดูก  การควบคุม
การเคลื่อนไหวของกล้อง  การเคลือ่นไหวแบบได
นามิคและการเคลื่อนไหวแบบอิสระของวัตถุ
ขนาดเล็ก 

วซ. 373  ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร ์
                                   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 373  COMPUTER  ANIMATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ.  110) 
              วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
คอมพิวเตอร์ในแบบต่างๆ วิธีการใช้คีย์เฟรม การ
ควบคุมการเคลื่อนไหวผ่านกระดูก  การควบคุม
การเคลื่อนไหวของกล้อง  การเคลือ่นไหวแบบได
นามิคและการเคลื่อนไหวแบบอิสระของวัตถุ
ขนาดเล็ก 

คงเดิม 

วซ. 374   การจ าลองแบบรูปทรง 3 มิติ                 
                                    3(2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 374  THREE DIMENSIONAL MODELING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วซ. 110)         
            ทฤษฎีและหลักการสร้างแบบจ าลอง
รูปทรงทางเรขาคณิต 3 มิติ โดยการใช้รูปหลาย
เหลี่ยม ส่วนโค้ง การสรา้งโครงและสร้างพื้นผิว
ตามโครง การสร้างรูปทรงท่ีมีความละเอียดของ
ข้อมูลต่างกัน  การออกแบบตัวแสดงท่ีเหมาะสม
ส าหรับการสร้างภาพ เคลื่อนไหว  การออกแบบ
รูปทรงส าหรับใช้ในงานด้านสถาปตัยกรรม การ
จ าลองภาพธรรมชาติ หลักการของแสงและเงาท่ีมี
ต่อวัตถ ุ

--- -ยกเลิกรายวิชานี้
เนื่องจากความรู้ที่
ได้จากการเรยีน
ในรายวิชาบังคับ
ของหลักสูตร
สาขาวิชา
วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ไม่
เพียงพอส าหรับ
เป็นพื้นฐานใน
รายวิชา วซ.374  

วซ. 475  การออกแบบและพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์                    
                                  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 475  COMPUTER  GAME  DESIGN  AND  
DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วซ. 371) 
            ประวัติความเป็นมาของเกม
คอมพิวเตอร์  ทฤษฎีและประเภทของเกม
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่ใช้สร้างเกม
คอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร ์
การสร้างตัวละครในเกม การสร้างฉากในเกม การ
สร้างเนื้อเรื่องเกม   ตัวอย่างการพฒันาเกม
คอมพิวเตอร์ต้นแบบ 

วซ. 475  การออกแบบและพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์                    
                                   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(SE 475  COMPUTER  GAME  DESIGN  AND  
DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วซ. 371) 
            ประวัติความเป็นมาของเกม
คอมพิวเตอร์  ทฤษฎีและประเภทของเกม
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่ใช้สร้างเกม
คอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร ์
การสร้างตัวละครในเกม การสร้างฉากในเกม การ
สร้างเนื้อเรื่องเกม   ตัวอย่างการพฒันาเกม
คอมพิวเตอร์ต้นแบบ 
 
 

คงเดิม 
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5. กลุ่มวิชาเสริมทักษะและประสบการณ์
วิชาชีพ 

5. ด้านเสริมทักษะวิชาชีพ -ปรับชื่อกลุ่มวิชา
ใหม่ให้สอดคล้อง
กับรายวิชาที่อยู่
ในกลุ่มวิชานี้ 

วซ. 393  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 393  SELECTED  TOPICS  IN  
SOFTWARE ENGINEERING   I) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต) 
 เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามความสนใจของนักศึกษา
และอาจารย์ผูส้อน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลี่ยน
ไปทุกปี รายวิชานี้มไีว้ส าหรับให้นกัศึกษาและ
อาจารยไ์ด้ตดิตามและเรียนรู้วิทยาการและ
เทคโนโลยีที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

วซ. 393  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 393  SELECTED  TOPICS  IN  
SOFTWARE ENGINEERING   I) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต) 
 เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามความสนใจของนักศึกษา
และอาจารย์ผูส้อน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลี่ยน
ไปทุกปี รายวิชานี้มไีว้ส าหรับให้นกัศึกษาและ
อาจารยไ์ด้ตดิตามและเรียนรู้วิทยาการและ
เทคโนโลยีที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

คงเดิม 

วซ. 491   การศึกษาเอกเทศทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์
                          3 (1-6-5) หน่วยกิต 
(SE 491  INDEPENDENT STUDY IN 
SOFTWARE ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต) 
 นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความ
สนใจเป็นพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดย
ท าการศึกษาในเชิงลึก และมีอาจารย์ในสาขาวิชา 
และ/หรือผูเ้ชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

วซ. 491   การศึกษาเอกเทศทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์   
   3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(SE 491  INDEPENDENT STUDY IN 
SOFTWARE ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต) 
 นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความ
สนใจเป็นพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดย
ท าการศึกษาในเชิงลึก และมีอาจารย์ในสาขาวิชา 
และ/หรือผูเ้ชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

ปรับจ านวนช่ัวโมง
การเรยีนการสอน
เพื่อให้เหมาะสม
กับจ านวน 3 
หน่วยกิต 

วซ. 493  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 
                                3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(SE 493  SELECTED  TOPICS   IN  
SOFTWARE ENGINEERING    II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต) 
 เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามความสนใจของนักศึกษา
และอาจารย์ผูส้อน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลี่ยน
ไปทุกปี ที่แตกต่างหรือต่อเนื่องกับรายวิชา  
วซ. 393 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 

วซ. 493  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 493  SELECTED  TOPICS   IN  
SOFTWARE ENGINEERING    II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต) 
 เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามความสนใจของนักศึกษา
และอาจารย์ผูส้อน ซึ่งเป็นการศึกษาในเชิงลึกของ
หัวข้อพิเศษที่คัดสรรมาทางด้านสาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

- ปรับจ านวน
ช่ัวโมงการเรียน
การสอนให้เป็น
แบบบรรยาย 3 
ช่ัวโมง  
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
และอัตลักษณ์
เฉพาะของ
สาขาวิชา 
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วซ. 496  สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์                               
                               9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(SE 496  CO-OPERATIVE   EDUCATION  IN 
SOFTWARE  ENGINEERING) 
(วิชาบงัคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
  การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ โดยมีการเตรียมพรอ้มของนักศึกษา
ก่อนไปปฏิบัติงาน และให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง
ในฐานะพนักงานท่ีสถานประกอบการหรือ
องค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อเรียนรู้
ประสบการณ์จริงจากการปฏิบตัิงาน 

--- 
 

 -ย้ายไปกลุม่วิชา
ภาคสนาม ซึ่งเป็น
กลุ่มวิชาใหม ่

 6. ด้านวิทยาการข้อมูล  กลุ่มวิชาใหม ่
--- วซ. 380 หลักการวิทยาการข้อมลู 

3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(SE 380 FUNDAMENTAL DATA SCIENCE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 222) 
 หลักการของวิทยาการข้อมลู กระบวนการ 
วิธีการและเทคนิค การแทนและจดัระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับคอลเลกชันข้อมูลตา่งกันขนาด
ใหญ่ ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือ
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่และการใช้
เหตุผล 

-รายวิชาเปิดใหม่ 
เพื่อให้เป็น
ทางเลือกที่เพ่ิมขึ้น
ส าหรับนักศึกษา 

--- วซ. 381 การเรยีนรู้ของเครื่องจักร 
                                 3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(SE 381 MACHINE LEARNING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 222) 
 ขั้นตอนวิธีการหลักท่ีใช้ในการเรยีนรู้ของ
เครื่องที่ทันสมัย เข้าใจการท างานของอัลกอริทึม
วิทยาการข้อมูลทีส่ าคัญส าหรับการเรียนรู้ของ
เครื่องภายใตค้วามไม่แน่นอน  การประยุกต์ใช้
วิธีการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลกับ
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

-รายวิชาเปิดใหม่ 
เพื่อให้เป็น
ทางเลือกที่เพ่ิมขึ้น
ส าหรับนักศึกษา 

--- วซ. 382 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่
                               3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(SE 382 BIG DATA ANALYSIS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 380) 
 ทฤษฎีและเทคนิคส าหรับการเก็บข้อมูล, 
การท าความสะอาดและการรวม ระบุและเข้าใจ

-รายวิชาเปิดใหม่ 
เพื่อให้เป็น
ทางเลือกที่เพ่ิมขึ้น
ส าหรับนักศึกษา 
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หลักการและฟังก์ชันการท างานของข้อมูลขนาด
ใหญ่แบบจ าลองการเขียนโปรแกรมและเครื่องมือ 
ได้รับการประมวลผลและการจดัการที่มีขนาด
ใหญ่คอลเลกชันข้อมูลตา่งกัน พัฒนาขั้นตอน
วิธีการและระบบส าหรบัข้อมูลและความรู้จาก
การสกัดคอลเลกชันข้อมูลขนาดใหญ ่

--- วซ. 383 การแสดงภาพข้อมูล 
                              3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(SE 383 DATA VISUALIZATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 381) 
เรียนรู้หลักการและกฎพื้นฐานการออกแบบของ
การแสดงข้อมูลภาพและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ เข้าใจปรับตัวและใช้
ตัวแทนวิธีการวิเคราะห์ภาพและระบบส าหรับ
ประเภทที่มีความหลากหลายของข้อมูลและ
ปัญหาที่ เกิดขึ้น เทคนิคการโต้ตอบและการ
ประมวลผลการค านวณ ในการพัฒนาการ
วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติส าหรับการแก้ปัญหา 

-รายวิชาเปิดใหม่ 
เพื่อให้เป็น
ทางเลือกที่เพ่ิมขึ้น
ส าหรับนักศึกษา 

--- 7. วิชาภาคสนาม กลุ่มวิชาใหม่ 
เพื่อให้สอดคล้อง
กับลักษณะของ
รายวิชาภายใน
กลุ่มวิชา 

--- วซ. 496  สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์                               
                              9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(SE 496  CO-OPERATIVE   EDUCATION  IN 
SOFTWARE  ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน: : สอบได้วิชา วซ. 396 หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา) 
  การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
โดยมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนไป
ปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้นักศกึษาได้
ปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานของสถาน
ประกอบการ หรือองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
 

-ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเสริมทักษะ
และประสบการณ์
วิชาชีพ 
-ปรับรายวิชา
บังคับก่อนเพื่อให้
นักศึกษามีความ
พร้อมก่อน
ออกไปฏิบัติ
งานสหกิจศึกษา 
-ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
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1.4 หมวดวิชาเลือกเสรี  (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

หลักสูตร พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
      นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเลือก
เสรี อย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยเปดิโอกาสให้
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัพายัพ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ หรืออยู่ในความสนใจ 

      นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย
พายัพ ท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ หรือ
อยู่ในความสนใจ 

ปรับแก้ค าอธิบาย 
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2. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของกระทวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

เกณฑ์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษา  
สาขาคอมพิวเตอร์ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30  
หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 จ านวน 30 หน่วยกิต 
1.1กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์
 จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.2กลุ่มวิชาภาษา 
 จ านวน 15 หน่วยกิต
1.3กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี
 จ านวน 6 หน่วยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 จ านวน 30 หน่วยกิต 
1.1กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์
 จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.2กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี
 จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.3กลุ่มวิชาภาษา 
 จ านวน 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

ไม่น้อยกว่า 72  
หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน  
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้าน
องค์กรและระบบ
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต 
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต์ ไม่นอ้ยกว่า 
9 หน่วยกิต 
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร์ ไม่
น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
2.2.4 กลุ่งโครงสร้าง
พืน้ฐานของระบบ ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต 
2.2.5 กลุ่มฮารด์แวร์และ
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน  
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้าน
องค์กรและระบบ
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต 
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต์ ไม่นอ้ยกว่า 
11 หน่วยกิต 
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร์ ไม่
น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
2.2.4 กลุ่มโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบ ไม่น้อย
กว่า 13 หน่วยกิต 
2.2.5 กลุ่มฮารด์แวร์และ
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน  
จ านวน 15 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
จ านวน 66 หน่วยกิต 
2.2.1 ด้านองค์กรและ
ระบบสารสนเทศ จ านวน 
9 หน่วยกิต 
2.2.2 ด้านเทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต์ จ านวน 15 
หน่วยกิต 
2.2.3 ด้านเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร์ 
จ านวน 29 หน่วยกิต 
2.2.4 ด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานของระบบ จ านวน 
10 หน่วยกิต 
2.2.5 ด้านฮาร์ดแวร์และ
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 
หน่วยกิต 
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หมวดวิชา เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

เกณฑ์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษา  
สาขาคอมพิวเตอร์ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

3 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเลือก  

3 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเอกเลือกและ
หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกิต 

2.3 วิชาเอกเลือกและหรือ
วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก
เสร ี

ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวมท้ัง
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

 
 รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
  
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี) 
            อธิการบดี 
 วันที่ ....... เดือน .......... พ.ศ. .............. 
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ภาคผนวก ก 
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ  เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

พุทธศักราช 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

 

 
 
 
 



99 
 

   
 

 
 
 
 
 



100 
 

   
 

 
 
 
 
 
 



101 
 

   
 

 
 
 
 
 
 



102 
 

   
 

 
 
 



103 
 

 

 
ภาคผนวก ข 

ค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จ านวน 9 หน่วยกิต 
Social Sciences and Humanities courses 9 Credits 

 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวน 9 หน่วยกิต 
Students are required to take 9 credits from the Social Sciences and Humanities 

courses. 
 
ศท. 111 สัจจะและบริการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 111  TRUTH AND SERVICE)  3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง การ
พัฒนาบุคลิกนิสัยให้มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผู้อ่ืน ชุมชนและสังคม ตามหลักจริยธรรม 
คุณธรรม การมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University.  Examining one’s inner self for truthfulness.  
Exercising character development for service consciousness. Being conscious to 
morally and ethically serve other people, your country and society.  Practicing life 
skills based on a sufficiency economy and apply them to daily life. 

 
ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(GE 113 A PATH TO WISDOM) 3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
จากแหล่งความรู้หรือสารสนเทศที่หลากหลาย การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของไทย ภูมิภาค
อาเซียน และประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring knowledge morally and responsibly by 
oneself from a variety of sources or information technology.  Having holistic thinking 
skills pertaining to social, economic, political, culture, ethical, moral, and 
environmental issues of Thai, ASEAN, and global communities. 
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ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE)  3 (3-0-6) Credits 

การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ การเรียนรู้
ประเด็นการทุจริตและ         คอร์รัปชันในสังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 

Creating awareness of responsibility for being a valued citizen for Thai as 
well as global community.  Exploring human rights with respect to human value.  
Learning about dishonesty and corruption in Thai community.   Learning about 
measurements and mechanisms for  preventing and solving corruption problems.  
Employing good governance in life, coupled with living together in harmony. 

 
2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 

Mathematics, Sciences and Technology courses 9 Credits 
 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 
หน่วยกิต   
Students are required to take 9 credits from the Mathematics, Sciences and 

Technology courses. 
 

ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMETICS FOR DAILY LIFE)  3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน  ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ   

Fundamental mathematics and mathematics for everyday life, 
probability, analysis of fundamental mathematical and statistical data. 

 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 142  HEALTH MYTHS)  3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวัน การบริโภค
อาหาร การออกก าลังกาย การบริหารอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย 

General knowledge of wellness, health development in everyday life, 
food consumption, physical exercise, emotional management, prevention and 
treatment of common health problems. 
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ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 

 3 (3-0-6) Credits 
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ความ

ปลอดภัยและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม  

Learning scientific and information technology processes for daily life.  
Computer safety and ethics, wise judgment in selection of IT, including impacts of 
technology on humans and society. 

 
3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for Communication Courses 12 Credits 
 
หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 

For students studying in Thai Program 12 Credits 
 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  12 หน่วยกิต เป็น

รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
Students are required to take 12 credits from Language Competency for 

Communication courses.  Three credits for a Thai Language course and 9 credits for 
three English Language courses. 

 
1. รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 

Thai Language Course 3 Credits 
 
ศท. 127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127  THAI  LEARNING) 3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โดย
เน้นการจับใจความส าคัญและการวิเคราะห์เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in listening, speaking, reading and writing, with an 
emphasis on main ideas and analysis for everyday use. 
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2. รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  9 หน่วยกิต 

English Language Courses 9 Credits 
 

ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE)  0 (3-0-6) Credits 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Basic skills of listening, speaking, reading, and writing English for 
communication in various situations in everyday life. 
เงื่อนไข เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับ

ความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา 
ศท.130 โดยไม่นับหน่วยกิต 

Conditions: This course enhances the basic knowledge of English.  Students who do 
not pass the placement test will have to study GE 130 without earning 
any credits. 

 
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 135  ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION)  3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพ่ือความเข้าใจวัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การ
น าเสนอ เพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

Select readings for multicultural comprehension, expressing opinions and 
presenting ideas for proper cross-cultural communication. 
 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136  ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING)  3 (3-0-6) 
Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้และท าความ
เข้าใจสามารถโต้ตอบและน าเสนอในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียน การพูด และ
การส่งข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ 
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Listening and reading from printed materials and electronic media to 
learn and understand information, being able to respond and express opinions 
through writing, speaking, and text messages via various channels. 
 

ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE)  3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน ภาษาอังกฤษในที่ท างาน การอ่าน การเขียนและ
การสนทนาในบริบทของงานประเภทต่าง ๆ   

English language for job applications and in the work place.  Reading, 
writing and conversation in different working situations. 
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ (96  หน่วยกิต) 
2.1  กลุ่มวิชาแกน  (15  หน่วยกิต) 

ฟส. 111   ฟิสิกส์พื้นฐาน       3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(PH 111   FUNDAMENTAL  PHYSICS) 
       หลักและทฤษฎีพื้นฐานทางฟิสิกส์แขนงต่างๆ ได้แก่ กลศาสตร์ คลื่นแสง ไฟฟ้า และแม่เหล็ก  
 

คณ. 115    แคลคูลัส 1        3 (2-2-5) หน่วยกิต  
(MA115   CALCULUS  I) 
        ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน แคลคูลัสอนุพันธ์และการประยุกต์  การหาปริพันธ์ 
ปริพันธ์จ ากัดเขตและการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับสองและการประยุกต์  
 

คณ. 222  พีชคณิตเชิงเส้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(MA 222  LINEAR ALGEBRA) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา  คณ. 115) 
 เมทริกซ์ สับเมทริกซ์ เมทริกซ์ขั้นบันได ค่าล าดับชั้นของเมทริกซ์  ระบบสมการเชิงเส้น และผล
เฉลย ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจง และเวกเตอร์เจาะจง รูปแบบก าลังสอง 
 

สถ. 203 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(ST 203 STATISTICS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
 แนวคิดและวิธีการทางสถิติ  สถิติเชิงพรรณนา   ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง  การแจกแจงของตัวสถิติ  การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวน   การทดสอบไคสแควร์  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
อย่างง่าย    
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ศศ. 200   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น       3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(EC 200   INTRODUCTION   TO   ECONOMICS) 
  ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ  อุปสงค์ อุปทาน การผลิต การก าหนดราคา
ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติ  การบริโภค การออม การลงทุน เงินและ
ระบบธนาคาร  นโยบายการเงินและการคลัง  เสถียรภาพทางด้านราคา การว่างงาน การค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ 
 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (66  หน่วยกิต) 
2.2.1  ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  (9 หน่วยกิต) 
วซ. 222  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล   3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 222   DATABASE   SYSTEMS   AND   DATABASE  DESIGN) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 120) 
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล รวมทั้งหัวข้อ
เกี่ยวกับการขึ้นตรงต่อกันของข้อมูลแบบฟังก์ชัน กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูล  การหาวิธีการ
สอบถามข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การรักษาความบูรณภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล และการ
ควบคุมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลโดยพร้อมกัน 
 

วซ. 343   การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์       3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 343   SOFTWARE    PROJECT   MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
 องค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ภายใต้
ข้อจ ากัดและความเสี่ยง วิธีวิเคราะห์ประเด็นข้อดุลพินิจทางด้านค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการพัฒนา
ซอฟตแ์วร์ หลักวิธีในการจัดการความเสี่ยงของซอฟต์แวร์ การจัดการการสื่อสารระหว่างทีมโครงการและ
ผู้ใช้ การประยุกต์หลักการและเทคนิควิธีไปปฏิบัติใช้ในสถานการณ์จริง หลักพ้ืนฐานในการติดตามและ
ควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ เครื่องมือเชิงซอฟต์แวร์ในการบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ การสรุปปิด
โครงงานและเกณฑ์การประเมินผลโครงงาน การวางแผนการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
 

วซ. 348   กฎหมายและจริยธรรมส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 348   LAWS  AND  ETHICS  FOR  SOFTWARE    ENGINEERS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
 องค์ความรู้  ทักษะ และทัศนคติที่จ าเป็นส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติงานด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในประเด็นเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางด้านวิชาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
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2.2.2  ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์      (15 หน่วยกิต) 
วซ.  120   แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา     3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 120   ABSTRACT   DATA  TYPES  AND   PROBLEM   SOLVING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 110) 
 แนวคิดเกี่ยวกับแบบชนิดข้อมูลนามธรรม การซ่อนสารสนเทศ สภาพมอดุลาร์ และการน า
แนวคิดไปประยุกต์ใช้กับโครงสร้างข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหา และประเด็นเกี่ยวกับยุทธวิธีในการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลทั้งแบบสถิตและแบบพลวัติ 
 

วซ. 260   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 260   DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS FOR SOFTWARE 
ENGINEERING) 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล แบบจ าลองในการสื่อสาร สื่อกลางที่ใช้ในระบบการ
สื่อสาร การส่งผ่านข้อมูล การควบคุมและแก้ไขข้อผิดพลาด เครือข่ายข้อมูลแบบท้องถิ่นและเครือข่าย
ระยะไกล มาตรฐานการเชื่อมต่อ หลักการท างานของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย โพรโทคอล การ
บริหารจัดการระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย 
 

วซ. 315   การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์      3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 315   COMPONENT – BASED   SOFTWARE  DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 212) 
  หลักการและหลักพ้ืนฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  
เครื่องมือและภาษาเชิงคอมโพเนนต์ วิธีที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์  การจัดท า
แบบจ าลอง การออกแบบ การสร้าง การรวมองค์ประกอบ การน าส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ที่ มี
จ าหน่ายในตลาดซอฟต์แวร์และท่ีมีอยู่ในองค์กรผู้ผลิตซอฟต์แวร์กลับมาใช้งานใหม่ 
 

วซ. 396   การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์       3 (1-4-6) หน่วยกิต 

(SE 396   SOFTWARE   DEVELOPMENT   TRAINING) 
(วิชาบังคับก่อน: : สอบได้วิชาเฉพาะด้าน ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วย
กิต) 
 ฝึกทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชาญ โดย
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะวิชาชีพทางด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 
 

วซ. 499   โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์      3 (0-6-3) หน่วยกิต 

(SE 499   SOFTWARE   ENGINEERING   PROJECT) 
 (วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา วซ. 396) 
 นักศึกษาต้องร่วมกันจัดตั้งทีมงานและร่วมมือกันพัฒนาโครงงานซอฟต์แวร์เพ่ือประยุกต์ใช้งาน
ตามความสนใจ โดยโครงงานซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย ประเด็นด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
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ซอฟต์แวร์ การออกแบบ และการสร้างซอฟต์แวร์ โดยอาจใช้เทคนิควิธีในการน ากลับมาใช้   การศึกษา  
การดัดแปลง และการพัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว   รวมทั้งประเด็นด้านกระบวนการในการ
บริหารจัดการโครงงาน  การวางแผนงาน การประกันคุณภาพ  และการบ ารุงรักษาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
โดยนักศึกษาจะต้องประเมินผลและควบคุมคุณภาพของโครงงาน และมีการจัดท าเอกสารโครงการตาม
รูปมาตรฐานที่สากลยอมรับ    

2.2.3  ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  (29 หน่วยกิต) 
วซ. 240   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SE 240   INTRODUCTION   TO   SOFTWARE  ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 110) 
 พ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการและวัฏจักรใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ กลยุทธ์ที่ ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักเกณฑ์ พ้ืนฐานในการออกแบบ
กระบวนการท างาน การจัดการการสื่อสารระหว่างทีมโครงการและผู้ใช้ มาตรฐานต่างๆที่ใช้ในการ
ด าเนินโครงการ 
 

วซ. 211   การโปรแกรมเชิงวัตถุ       3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 211   OBJECT - ORIENTED    PROGRAMMING) 
 วิธีการและหลักการเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้แนวคิด
เชิงวัตถุ การรับทอด การห่อหุ้มข้อมูล โพลิมอร์ฟิซึม การน าเข้าข้อมูลและการส่งผลลัพธ์ออก และการ
พัฒนาโปรแกรมแบบมัลติเธรด โดยใช้ภาษาที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่นิยมใช้งานใน
ปัจจุบัน 
 

วซ. 212   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ     3 (2-2-5) หนว่ยกิต 

(SE 212   OBJECT-ORIENTED   ANALYSIS   AND  DESIGN) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 211) 
  ภาพรวมของการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ วิธีสร้างต้นแบบจากการวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุที่สอดคล้องกับความต้องการของระบบ แนวคิดในการสร้างต้นแบบโดยใช้ยูสเคสและการน าไปสู่
การออกแบบลักษณะการท างานโดยรวมทั้งหมด  การน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปสร้างต้นแบบที่
พร้อมที่จะน าไปสร้างเป็นซอฟต์แวร์ 
 

วซ. 313   สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์       3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 313   SOFTWARE    ARCHITECTURE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 212) 
 รูปแบบต่างๆ ของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์   โครงสร้างและลักษณะการท างานของซอฟต์แวร์ 
จุดแข็งและจุดด้อยของแต่ละรูปแบบ เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  การน ารูปแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรมและแบบแผนในการออกแบบมาใช้ก าหนดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ต้องการ  
โดยศึกษาร่วมกับกรณีศึกษา 
 
 



111 
 

   
 

 

วซ. 341   กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ    3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(SE 341   SOFTWARE    PROCESS   AND   QUALITY     ASSURANCE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ.240) 
 องค์ประกอบของกระบวนการในการจัดท าซอฟต์แวร์  กิจกรรมต่างๆ วิธีการและแนวทางปฏิบัติ
ที่น าไปใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผลผลิตที่ได้ในแต่ละขั้นตอน วิธีการก าหนด
ขอบเขต การสร้าง การวัดผลและการรับรองคุณภาพทางด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โดย
อ้างอิงตามมาตรฐานคุณภาพกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับสากล และระดับบุคคล 
 

วซ. 342   การก าหนดและการจัดการความต้องการด้านซอฟต์แวร์   3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 342   SOFTWARE   REQUIREMENTS  SPECIFICATION AND  MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
 กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการและการก าหนดความต้องการด้านซอฟต์แวร์  
ประกอบด้วย การสกัดเอาข้อมูล การวิเคราะห์ การต่อรอง การก าหนดรายละเอียด การตรวจสอบและ
การจัดการความต้องการด้านซอฟต์แวร์ รวมทั้งการเลือกสรรวิธีการ เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ระบุข้อก าหนดความต้องการ และการจัดท าเอกสารความต้องการ เพ่ือช่วยรับประกันความพึงพอใจของ
ลูกค้า 
 

วซ. 344   การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการซอฟต์แวร์   3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(SE 344   SOFTWARE   CONSTRUCTION  AND   EVOLUTION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 212) 
 กระบวนการแปลงผลที่ได้จากการออกแบบซอฟต์แวร์ไปเป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ รูปแบบในการเขียนรหัสค าสั่ง การจัดท าและการใช้เอกสารเกี่ยวกับโปรแกรม แนวคิด วิธีการ 
กระบวนการและเทคนิคที่ช่วยสนับสนุนให้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตนั้นสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในอนาคต 
 

วซ. 345   การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์     3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 345   SOFTWARE   VERIFICATION   AND  VALIDATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
 ศัพท์เทคนิคและพ้ืนฐานความรู้ที่ใช้ในการทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์ การใช้เทคนิค
แบบสถิตและแบบพลวัต  การทบทวน การตรวจสอบอย่างละเอียด การทดสอบซอฟต์แวร์แบบหลาย
ขั้นตอน การวิเคราะห์ปัญหา หลักการสร้างชุดทดสอบ การจัดท ารายงาน การใช้งานเครื่องมือเชิง
ซอฟต์แวร์ส าหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ 
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วซ. 347   การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์      3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 347   SOFTWARE     CONFIGURATION    MANAGEMENT) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 240) 
 การท างานที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุนงานด้านการควบคุมและการบ ารุงรักษาผลผลิตที่เกิดจากการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความบูรณภาพตลอดวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์  การก าหนดวิธีการส าหรับการ
จัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ การตรวจสอบงานพ้ืนฐาน  การใช้เครื่องมือสนับสนุนเพ่ือการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

วซ. 492   สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      2 (0-4-2) หน่วยกิต 

(SE 492   SOFTWARE   ENGINEERING  SEMINAR) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
  การศึกษาในหัวข้อทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา โดยมุ่งเน้น
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือการศึกษาค้นคว้า  และการน าเสนอผลงานในรูปแบบของ
การอภิปรายและจัดท ารายงาน 
 

2.2.4  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  (10 หน่วยกิต) 
วซ. 101 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 101 DISCRETE  MATHEMATICS) 
  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เซต ทฤษฎีเลขจ านวน ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ความสัมพันธ์เวียนเกิด 
การนับ ทฤษฎีกราฟ  ต้นไม้  พีชคณิตบูลีน 
 

วซ. 110   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     4 (2-4-6) หน่วยกิต 
(SE 110 COMPUTER  PROGRAMMING) 
 โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึมและ
การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ระเบียบวิธีปฏิบัติในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง  การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

วซ. 231   ระบบปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์   3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 231   OPERATING SYSTEM FOR SOFTWARE ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 230) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติการ พัฒนาการของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  การ
ออกแบบโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  การจัดการโพรเซสเซอร์   การจัดการหน่วยความจ าหลัก 
การจัดสรรทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยใช้ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ   กรณี ศึกษาโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน การเลือกระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
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2.2.5  ด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ (3 หน่วยกิต) 
วซ. 230   โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 230   COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE) 
 หลักการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบหลักของระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจ าแคช หน่วยความจ าภายใน หน่วยความจ าภายนอก 
และอุปกรณ์ต่อพ่วง การเชื่อมต่อส่วนประกอบผ่านระบบบัส การน าข้อมูลเข้าและการส่งข้อมูลออก การ
สนับสนุนของระบบปฏิบัติการ วิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ คุณลักษณะและหน้าที่ของชุดค าสั่ง การ
ประเมินสมรรถนะการท างานของคอมพิวเตอร์ 

 

2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท (15  หน่วยกิต) 
2.3.1 ด้านหลักวิธีพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  

วซ. 314 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี    3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 314   ALGORITHMS   DESIGN  AND  ANALYSIS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 120) 
  วิธีการออกแบบอัลกอริทึมที่สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิภาพ
การท างานของอัลกอริทึม การออกแบบและวัดประสิทธิภาพอัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง อัลกอริทึมที่
เกี่ยวกับการใช้โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา อัลกอริทึมส าหรับการจัดเรียงข้อมูลและการ
ค้นหาข้อมูล 
 

วซ. 316  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเร่งด่วน   3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 316  RAPID  APPLICATION  DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 211)  

วิธีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเร่งด่วน โดยการผสมผสานวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
พัฒนาซอฟต์แวร์แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนา การสร้างต้นแบบและการพัฒนาแบบวน
กลับได้ การใช้เทคนิคและเครื่องมือเชิงซอฟต์แวร์ในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม รวมทั้งการน า
องค์ประกอบที่มีอยู่แล้ว กลับมาใช้ใหม่ 

วซ. 317  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รูปแบบเว็บ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 317  WEB-BASED  APPLICATION  DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 211)  

หลักการพ้ืนฐานของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รูปแบบเว็บ เทคนิคงานประมวลผลผ่าน
เครือข่าย องค์ประกอบ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิก การโปรแกรมฝั่งลูก
ข่ายและแม่ข่ายเพื่อควบคุมการท างานของเว็บ การประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล  การเขียนโปรแกรม
โดยใช้ภาษาท่ีสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รูปแบบเว็บ 
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วซ. 318   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่   3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 318   MOBILE  APPLICATION  DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา วซ. 211)  

หลักการ เครื่องมือ และเทคนิคของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับระบบงานที่ใช้กับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ไร้สาย คุณลักษณะและข้อจ ากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและ
ภาษาที่ใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อ
ระบบส าหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจ าและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ 
การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจ าลองเพ่ือทดสอบและแก้ไข
บนระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 2.3.2 ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
วซ. 363  ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย      3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 363  COMPUTER  AND  NETWORK  SECURITY  SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 260) 

หลักการเบื้องต้นในการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รูปแบบและ
วิธีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ความปลอดภัยในด้านบุคลากร  การรักษาความปลอดภัย
ด้านฮาร์ดแวร์ ความปลอดภัยด้านซอฟต์แวร์  การเข้ารหัสข้อมูล ความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ 
และความปลอดภัยของฐานข้อมูล ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย 

 

วซ 365   ระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 365  NETWORK  OPERATING  SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 260) 

ทฤษฎีและหลักการท างานระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในด้านการจัดการ
ทรัพยากรของระบบ การป้องกันระบบ การเปิดให้บริการต่างๆ   การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 

วซ. 366  การออกแบบซอฟต์แวร์ส าหรับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 366  SOFTWARE  DESIGN  FOR  DATA  COMMUNICATIONS  AND  NETWORKING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 260) 

เทคโนโลยีการออกแบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับระบบโทรคมนาคม การออกแบบเชิงวัตถุ 
การวิเคราะห์และหลักการโปรแกรมเพ่ือพัฒนาการบริการผ่านระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ระบบ
โทรคมนาคม การวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบโทรคมนาคม 
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2.3.3 ด้านเทคโนโลยีสื่อประสม  
วซ. 370  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 370  COMPUTER  GRAPHICS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ.  110) 

หลักการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การ
สร้างรูปพื้นฐาน การตัดภาพ การแปลงภาพ การน าเสนอภาพ ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ ระบบสี แสงและ
เงา เทคนิคการหาทางเดินแสง และหัวข้อที่น่าสนใจด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การฝึกปฏิบัติการ
เขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือที่มีความเหมาะสม 

วซ. 371  ระบบมัลติมีเดีย 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 371   MULTIMEDIA SYSTEMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ.  110) 

ระบบมัลติมีเดีย ข้อความหลายมิติ  การจัดการข้อมูลแบบตัวอักษร  ภาพนิ่ง  เสียง  
ภาพเคลื่อนไหว  และวีดิทัศน์  ระบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่าย   การพัฒนาระบบมัลติมีเดีย 

 

วซ. 373  ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 373  COMPUTER  ANIMATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ.  110) 

วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ในแบบต่างๆ วิธีการใช้คีย์เฟรม การควบคุม
การเคลื่อนไหวผ่านกระดูก  การควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้อง  การเคลื่อนไหวแบบไดนามิคและ
การเคลื่อนไหวแบบอิสระของวัตถุขนาดเล็ก 

 

วซ. 475  การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์    3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SE 475  COMPUTER  GAME  DESIGN  AND  DEVELOPMENT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วซ. 371) 

ประวัติความเป็นมาของเกมคอมพิวเตอร์  ทฤษฎีและประเภทของเกมคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีที่ใช้สร้างเกมคอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ การสร้างตัวละครในเกม 
การสร้างฉากในเกม การสร้างเนื้อเรื่องเกม   ตัวอย่างการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ต้นแบบ 

 

2.3.4 ด้านเสริมทักษะวิชาชีพ  
วซ. 393   หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  1    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 393   SELECTED  TOPICS  IN  SOFTWARE  ENGINEERING  I) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต) 

เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามความสนใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลี่ยนไปทุกปี รายวิชานี้มีไว้ส าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้
ติดตามและเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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วซ. 491   การศึกษาเอกเทศทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   3 (1-4-4) หน่วยกิต 

(SE 491  INDEPENDENT STUDY IN SOFTWARE ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต) 

นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความสนใจเป็นพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แ วร์ โดย
ท าการศึกษาในเชิงลึก และมีอาจารย์ในสาขาวิชา และ/หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

 

วซ. 493   หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  2    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SE 493   SELECTED  TOPICS  IN  SOFTWARE  ENGINEERING  II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต) 
 เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอน ซึ่งเป็นการศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมาทางด้านสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
2.3.5 ด้านวิทยาการข้อมูล  
วซ. 380 หลักการวิทยาการข้อมูล                                               3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(SE 380 FUNDAMENTAL DATA SCIENCE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 222) 
     หลักการของวิทยาการข้อมูล กระบวนการ วิธีการและเทคนิค การแทนและจัดระเบียบความรู้
เกี่ยวกับคอลเลกชันข้อมูลต่างกันขนาดใหญ่ ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการใช้เหตุผล 
 

วซ. 381 การเรียนรู้ของเครื่องจักร                                                  3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(SE 381 MACHINE LEARNING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 222) 
     ขั้นตอนวิธีการหลักที่ใช้ในการเรียนรู้ของเครื่องที่ทันสมัย เข้าใจการท างานของอัลกอริทึม
วิทยาการข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการเรียนรู้ของเครื่องภายใต้ความไม่แน่นอน  การประยุกต์ใช้วิธีการ
เรียนรู้ของเครื่องเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 
วซ. 382 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                                             3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(SE 382 BIG DATA ANALYSIS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 380) 
     ทฤษฎีและเทคนิคส าหรับการเก็บข้อมูล, การท าความสะอาดและการรวม ระบุและเข้าใจหลักการ
และฟังก์ชันการท างานของข้อมูลขนาดใหญ่แบบจ าลองการเขียนโปรแกรมและเครื่องมือ ได้รับการ
ประมวลผลและการจัดการที่มีขนาดใหญ่คอลเลกชันข้อมูลต่างกัน พัฒนาขั้นตอนวิธีการและระบบ
ส าหรับข้อมูลและความรู้จากการสกัดคอลเลกชันข้อมูลขนาดใหญ่ 
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วซ. 383 การแสดงภาพข้อมูล                                                          3 (2-2-5)  หน่วยกิต 

(SE 383 DATA VISUALIZATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 381) 
     ทฤษฎีและเทคนิคส าหรับการเก็บข้อมูล, การท าความสะอาดและการรวม ระบุและเข้าใจหลักการ
และฟังก์ชันการท างานของข้อมูลขนาดใหญ่แบบจ าลองการเขียนโปรแกรมและเครื่องมือ ได้รับการ
ประมวลผลและการจัดการที่มีขนาดใหญ่คอลเลกชันข้อมูลต่างกัน พัฒนาขั้นตอนวิธีการและระบบ
ส าหรับข้อมูลและความรู้จากการสกัดคอลเลกชันข้อมูลขนาดใหญ่ 
 

2.3.6 วิชาภาคสนาม 
วซ. 496   สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์   9 (0-40-20) หน่วยกิต 

(SE 496   CO-OPERATIVE    EDUCATION   IN   SOFTWARE ENGINEERING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 396 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา) 
  การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนไปปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานของสถาน
ประกอบการ หรือองค์การต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ภำระกำรสอน ผลงำนทำงวิชำกำร 

1 นางสาวนฤพร เต็งไตรรัตน ์ วซ.314  การออกแบบ
และการวเิคราะห์ขั้นตอน
วิธี 
วซ.341 กระบวนการและ
การประกันคณุภาพ
ซอฟต์แวร ์
วซ.393 หัวข้อคัดสรรทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1: 
(Internet of Things) 
วซ.491 การศึกษา
เอกเทศทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์
วซ.493 หัวข้อคัดสรรทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2: 
การเรยีนรู้ของเครื่อง 
(Machine Learning) 
วซ.396  การฝึกพัฒนา
ซอฟต์แวร ์
วซ.499  โครงงาน
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

- N. Tengtrairat, Bin Gao, W.L. 
Woo, and S.S. Dlay, “Single-
channel blind separation using 
pseudo-stereo mixture and 
complex 2-D histogram,” IEEE 
Trans. on Neural Networks, Vol. 
24(11), pages 1722 – 1735, Nov, 
2013. 

- N. Tengtrairat, and W.L. Woo, 
“Extension of DUET to single-
channel mixing model and 
separability analysis,” Signal 
Processing, Vol.96, pp. 261 – 
265, Mar, 2014. 

- N. Tengtrairat, Bin Gao, W.L. 
Woo, and S.S. Dlay, “Online 
Noisy Single-Channel Source 
Separation by Adaptive 
Spectrum Amplitude Estimator 
and Masking,” IEEE Trans. on 
Signal Processing, Vol.64 (7), pp. 
1881 - 1895, Sep, 2015. 

- N. Tengtrairat, and W.L. Woo, 
“Single-channel separation using 
Underdetermined blind 
autoregressive model And lest 
absolute deviation,” 
Neurocomputing, Vol.147, pp. 
412 – 425, Jan, 2015. 

- นฤพร เต็งไตรรัตน,์ ภูมินทร์ ดวงหา
คลัง, ปภังกร แหลมนาค, เพชรรัช ปะ
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ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ภำระกำรสอน ผลงำนทำงวิชำกำร 

ระไทย, ชัยพัฒน์  
ไชยทอง, ธนพงษ์ ภู่ปรางทอง และ
จุฑามาศ ชุมสาย ณ อยุธยา, “ระบบ
จ าลองกล้องวงจรปิดหมุนตามทิศทาง
เสียง (Mimic CCTV Sound 
Directional Turning System)”, 
Payap University Research 
Symposium 2017, มหาวิทยาลยั
พายัพ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 1220 - 
1230, กุมภาพันธ์ 10, 2560.  

- N. Tengtrairat, P. Parathai, and 
W. L. Woo., “Blind 2D signal 
direction for limited-sensor 
space using maximum likelihood 
estimation,” Asia – Pacific 
Journal of Science and 
Technology, Vol.22 (2), pp. 42 – 
49, Apr, 2017. 

2 นางดวงพร  รังรองรจิตภมู ิ วซ.101 คณิตศาสตรไ์ม่
ต่อเนื่อง 
วซ.230 โครงสร้าง
คอมพิวเตอร ์
วซ.231 ระบบบ 
ปฏิบัติการ 
วซ. 345 การทวนสอบ
และการทดสอบ
ซอฟต์แวร ์
วซ.492 สัมมนาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์
วซ.396  การฝึกพัฒนา
ซอฟต์แวร ์
วซ.496 สหกิจศึกษา
ทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

- ดิเรก รังรองรจติภูมิ และดวงพร 
รังรองรจิตภูม,ิ “การออกแบบ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินชุมชน ต าบลรมิปิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน”, การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ครั้ง
ที่ 3, ฉบับท่ี 1, หน้า 444 – 455, 
ธันวาคม 22, 2559. 
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ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ภำระกำรสอน ผลงำนทำงวิชำกำร 

วซ.499  โครงงาน
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

3 นายภูษิต ก้อนสรุินทร ์ วซ 371 ระบบมัลติมเีดีย 
วซ 475 การออกแบบ
และพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร ์

ภูษิต ก้อนสุรินทร,์ เจนศริิ จันทร์ศริิ,  
สิริกร สันติโรจนกลุ, “การพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูเพื่อการบริหารงานสห
กิจศึกษาไทย”, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร ครั้งที่ 3, ฉบับท่ี 1, หน้า 
416 – 426, ธันวาคม 22, 2559. 

4 นายภูมินทร์  ดวงหาคลัง วซ.211 การโปรแกรมเชิง
วัตถ ุ
วซ.212 การวิเคราะห์
และออกแบบเชิงวัตถ ุ
วซ.313  สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร ์
วซ.315  การพัฒนา
ซอฟต์แวร์เชิง
คอมโพเนนต ์
วซ.344 การสร้าง
ซอฟต์แวร์และ
วิวัฒนาการซอฟต์แวร ์
วซ.396  การฝึกพัฒนา
ซอฟต์แวร ์
วซ.496 สหกิจศึกษา
ทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์
วซ.499  โครงงาน
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
 

- นฤพร เต็งไตรรัตน,์ ภูมินทร์ ดวงหา
คลัง, ปภังกร แหลมนาค, เพชรรัช   
ปะระไทย, ชัยพัฒน์  
ไชยทอง, ธนพงษ์ ภู่ปรางทอง และ
จุฑามาศ ชุมสาย ณ อยุธยา, “ระบบ
จ าลองกล้องวงจรปิดหมุนตามทิศทาง
เสียง (Mimic CCTV Sound 
Directional Turning System)”, 
Payap University Research 
Symposium 2017, มหาวิทยาลยั
พายัพ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 1220 - 
1230, กุมภาพันธ์ 10, 2560. 
- ภูมินทร์ ดวงหาคลัง, พัฒน์นรี ศรีสม
พันธ์ และโรเบิร์ท แบทซิงเงอร,์ “MIT 
App Inventor กับการพัฒนาแอพ
พลิเคชันใช้งานจริง”, วารสารวิชาการ 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมแด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม 
– มิถุนายน 2560), หน้า 80 – 91, 
2560. 

5 นายปภังกร  แหลมนาค 
 

วซ.120 แบบชนิดข้อมูล
นามธรรมและการ

- พนมธรรม อมรเลิศวิทย์ ชัยรตัน ์
แหลมนาค และธรนินทร์ อินทรจกัร, 
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ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ภำระกำรสอน ผลงำนทำงวิชำกำร 

แก้ปัญหา 
วซ.140 วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์เบื้อนต้น 
วซ.343 การจัดการ
โครงงานซอฟต์แวร ์
วซ.347  การจัดการโครง
แบบซอฟต์แวร ์
วซ.396  การฝึกพัฒนา
ซอฟต์แวร ์
วซ.496 สหกิจศึกษา
ทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์
วซ.499  โครงงาน
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

“การพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลสารอาหาร
ไทย”, การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ครั้งท่ี 11 ประจ าปี 2559 เรื่อง 
“ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน”, หน้า 1510 – 1520, 
ธันวาคม 21, 2559. 
- นฤพร เต็งไตรรัตน,์ ภูมินทร์ ดวงหา
คลัง, ปภังกร แหลมนาค, เพชรรัช   
ปะระไทย, ชัยพัฒน์  
ไชยทอง, ธนพงษ์ ภู่ปรางทอง และ
จุฑามาศ ชุมสาย ณ อยุธยา, “ระบบ
จ าลองกล้องวงจรปิดหมุนตามทิศทาง
เสียง (Mimic CCTV Sound 
Directional Turning System)”, 
Payap University Research 
Symposium 2017, มหาวิทยาลยั
พายัพ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 1220 - 
1230, กุมภาพันธ์ 10, 2560. 
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ภาคผนวก ง  
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร พ .ศ. 2557
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ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ 

ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2547   
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ภาคผนวก ฉ 
1.1. รายชื่อฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมี

ให้บริการ 
 

สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนทศ 

ชื่อห้องสมุด จ านวนหนังสือ
ปัจจุบัน(เล่ม) 

จ านวน
วารสาร 

(ชื่อเรื่อง) 

จ านวนวารสาร 

เย็บเล่ม (เล่ม) 
จ านวน

หนังสือพิมพ์ 
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวน
โสตทัศน

วัสดุ 
(ชื่อ
เรื่อง) 

ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ CD, 
DVD 

ส านักหอ 
สมุด 

มหาวิทยา 
ลัยพายัพ 

197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 8 3 1,565 

รวม 197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 8 3 1,565 

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2558 

1.2 รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 

ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 

1 Academic Search Complete  ฐานข้อมูลฉบับเตม็ทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มี
คุณค่าและครอบคลุม  โดยมสีิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็ม
กว่า 7,100 รายการ ซึ่งรวมถึงวารสารที่ผา่นการ
ประเมินโดยผู้ทรงคณุวุฒิมากกว่า 6,100 รายการ 
นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการ
ดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 11,200 รายการ
และสิ่งพิมพ์มากกว่า 11,700 รายการซึ่งรวมถึง
บทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการประชุม ฯลฯ 
ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี 
ค.ศ. 1887 โดยส่วนใหญ่เป็นช่ือเรือ่งฉบับเต็มใน
รูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสบืค้นได)้ มีการ
ให้บริการเอกสารอ้างอิงที่สืบค้นได้ส าหรับวารสาร
มากกว่า 1,300 รายการด้วย 
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 

2 CINAHL Plus with Full Text เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเตม็ของวารสารการพยาบาล & 
สหเวชศาสตร์ที่ครอบคลมุเนื้อหา  มีฉบับเต็มของ
วารสารมากกว่า 750 รายการ  เปน็เครื่องมือการวิจัย
ที่น่าเชื่อถือส าหรับงานเขียนด้านการพยาบาลและสห
เวชศาสตร์ทุกสาขา 

3 Computers & Applied Sciences 
Complete 

ครอบคลมุขอบเขตการวจิัยและการพัฒนาในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 
CASC มีการจดัดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิง
วิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ 
จากรายการทรัพยากรที่หลากหลายมากกว่า 2,000 
รายการ นอกจากน้ี ยังให้บริการขอ้มูลฉบับเต็มของ
วารสารมากกว่า 950 ฉบับ 

4 Education Research Complete  เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ท่ีน่าเช่ือถือส าหรับ
งานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับ
การศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวยัไปจนถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  และความช านาญพิเศษทาง
การศึกษาท้ังหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุข
ศึกษา และการทดสอบ Education Research 
Complete ให้บริการดัชนแีละสาระสังเขปของ
วารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,200 รายการ และรวมไปถงึหนังสือและ
บทความเฉพาะเรื่องมากกว่า 500 รายการ 

5 ScienceDirect ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเตม็ (Full-
text) จากวารสารของส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier 
ประกอบด้วย วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   
วิทยาศาสาตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมลูย้อนหลังตั้งแต่ปี   
ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน โดยส านักหอสมุดมหาวิทยาลยั
พายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา Health 
Science 

6 Business Source Complete  ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้  ซึ่งให้
สารสนเทศด้านบรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเตม็ที่
สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของ
วารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่ส าคัญที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 
1886  นอกจากน้ี ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้
จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 

7 Communication & Mass Media 
Complete  

ฐานข้อมูลวิชาการด้านนเิทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
ให้สารสนเทศข้อมลูฉบับเตม็ที่สมบูรณ์แบบ และมีการ
รวมดัชนีและสาระสังเขปวารสารด้านด้านนิเทศศาสตร์
และสื่อสารมวลชนกว่า 570 รายการ 

8 MEDLINE Complete  เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเต็มที่ครอบคลุม
ที่สุดในโลก โดยให้บริการวารสารฉบับเต็มมากกว่า 
1,450 ฉบับซึ่งจัดท าดัชนีไว้ใน MEDLINE ในจ านวนนี้
เป็นวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า 1,430 
รายการซึ่งจัดท าดัชนีไว้ในMEDLINE และเป็นวารสารที่
ไม่ใช่ฉบับเต็มอีก 553 ฉบับในรูปแบบใดๆ จาก 
Academic Search Health Source หรือ 
Biomedical Reference Collection 

9 Hospitality & Tourism  ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และข่าวที่
เกี่ยวข้องในสาขาการจัดการและการโรงแรม ซึ่งมี
ทรัพยากรมากมายถึง 828,000 รายการ ย้อนกลับไป
จนถึงปี ค.ศ. 1965 มัเอกสารฉบับเต็มจากส านักพิมพ์
กว่า 490 แห่ง ท่ีมีทั้งวารสาร รายงานจากบริษัทจาก
ประเทศต่างๆ และหนังสือ  

10 Regional Business News ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุม
สิ่งพิมพ์ธุรกจิประจ าภมูิภาค Regional Business 
News กว่า 80 ช่ือ ที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา 

11 PubMed   เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นได้ฟรี พัฒนาขึ้นโดย 
the National Center for Biotechnology 
Information (NCBI), ที่ the U.S. National Library 
of Medicine (NLM) ภายใต้ the National 
Institutes of Health (NIH). ที่ให้ข้อมูลทาง
บรรณานุกรม บทคดัย่อและเอกสารตัวเต็มของ
บทความในวารสารจากท่ัวโลก มากกว่า 22 ล้าน
บทความ มีเนื้อหาครอบคลมุทางด้าน แพทย์ พยาบาล 
ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่รวมข้อมูลจากฐานข้อมลู 
Medline (ทางการแพทย์โดยเฉพาะ) และ บทความ
ทางด้าน วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจาก 
Medline นอกจากน้ี ยังให้บริการ website และ link 
ไปยังแหล่งข้อมลูที่เกี่ยวข้องอื่นๆดว้ย 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 

12 Matichonelibrary ฐานข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห-์
วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร 
ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจทุกประเภท จากหนังสือพิมพ์ จากหนังสือพิมพ์
รายวัน และ รายสัปดาห์ กว่า 20 ช่ือเรื่อง 

13 Questia ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบบัเต็ม ซึ่งรวบรวม
ข้อมูลหลากหลายในสหสาขาวิชา เช่นศิลปกรรม ดนตรี 
พยาบาล 

14 Everynote.com ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ท่ีเสนอข้อมูลในรูป
ของ Port ส าหรับนักดนตรี วง Orchestra 

15 Thai Farmers Research Center เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย 
ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจลุภาค มหภาค ภาคการเงิน 
และภาคเศรษฐกจิต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของ
ข่าวสาร ในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนี
เศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน 
ตลอดจนภาวะเงินตราตา่งประเทศ 

16 ThaiLIS Digital Collection TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection  ให้บริการ
สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงาน
การวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา โดยรวบรวมจาก
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

17 Journal Link เป็นฐานข้อมูลชีแ้หล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสาร ทั้งวารสาร
ภาษาไทย และวารสารภาษาตา่งประเทศ อย่างสะดวก 
ทันสมัย และรวดเร็ว 

18 ฐานข้อมูลระบบสืบค้นค าพิพากษาและ
ค าสั่งค าร้องศาลฎีกา 

จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ศาลฎีกา ส าหรับสืบค้นค าพิพากษา ค าสั่งร้อง คดีความ 
สามารถค้นหาได้จากชื่อคดีความ หมายเลขค าพิพากษา 
ช่วงเวลา โดยค้นได้ทั้งฉบับย่อและฉบับเต็ม 

19 ฐานข้อมูลราชกิจจานเุบกษา ฐานข้อมูลส าหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศของ
กระทรวง ทบวง กรม รวมถึงประกาศพระราชทาง
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ยศ และการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน บริษัท เป็นต้น 
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ภาคผนวก ช 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 386/2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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ภาคผนวก ซ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ครั้งที่ 1/2559 
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00น.  

ณ. ห้อง 309 อาคารวิวรณ์ 
 ก. รายช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ที่

เข้าร่วมการประชุม 
1. ผศ.ดร.วชัรี  จ าปามูล        ประธานกรรมการ 
2. คุณประกิต  สังข์ป่า                                กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์  ตรังรัฐพิทย์                         กรรมการ 
4. อาจารย์ภูมินทร์   ดวงหาคลัง กรรมการ 
5. อาจารย์ปภังกร  แหลมนาค                                   กรรมการและเลขานุการ 

ข. รายช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
ที่ลาการประชุม 
1. รศ.เพชรรัตน์ โชติกอาภา  

ค. การพิจารณา มคอ.2 ฉบับปรับปรุง 2560 
เนื่องด้วย รศ.เพชรรัตน์ โชติกอาภา ซึ่งเป็นประธานกรรมคณะการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ติดภารกิจ

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงได้แต่งตั้งให้ ผศ.ดร.วัชรี  จ าปามูล ปฏิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่ง 
ประธานกรรมการ ในการประชุม จากนั้นหัวหน้าสาขาฯ ได้กล่าวรายงานรายละเอียดสิ่งที่ปรับแก้จาก 
มคอ.2 หลักสูตร ปี พ.ศ. 2555  โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตั้งค าถาม และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 เหตุผลในการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  “ข้อ 4   มีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอที่จะ
ศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และ/หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงในระดับที่สูงขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ” ว่าเพราะเหตุใดจึงยกเลิก  ซึ่งอาจารย์ภูมินทร์ ได้ชี้แจงเหตุผลใน
การปรับเปลี่ยนเพราะ ไม่สามารถวัดได้ว่า ความรู้ระดับไหนจึงจะสามารถศึกษาต่อได้ และ
ขาดการติดตามข้อมูลศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วเกิน 1 ปี 

 ผู้ทรงเสนอให้เปิดหลักสูตร Bilingual   ซึ่งคณบดีได้ชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเริ่มต้น 
โดยฝ่ายวิชาการก าหนดให้แต่ละหลักสูตรต้องเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1  
รายวิชา 

 ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้มีการเปิดรายวิชาฝึกงาน ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ออกไปปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา  สืบเนื่องจากข้อ 11  สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร และในประเด็นการสอบถามจากสถานประกอบการด้าน
ซอฟต์แวร์ที่ต้องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์  โดยคณบดีให้ค าแนะน าว่า ให้เพ่ิมความเข้มข้น
ของรายวิชา วซ.396  โดยเขียนอธิบายใน  ข้อ 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์
ภาคสนาม (หน้า 25) 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิมีค าถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนเกณฑ์รายวิชา วซ. 396 ในส่วนของรายบังคับก่อน 
ซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาฯ ได้อธิบายเหตุผลของการปรับเปลี่ยนเกณฑ์รายวิชาบังคับก่อน เพ่ือ
ต้องการเน้นเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาจ าเป็นจะต้องมีความรู้ก่อนที่จะลงเรียนในรายวิชา วซ.
396 อย่างแท้จริง 

 ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้มีการปรับรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก กลุ่มวิชาทางด้านปัญญาประดิษฐ์    
เพราะมีเพียงรายวิชาเดียวที่ เป็นปัญญาประดิษฐ์ คือ   วิชา วซ. 381 การเรียนรู้ของ
เครื่องจักร  ส่วนรายวิชาอ่ืนเป็นวิชาทางด้าน Data Analysis หรือ Data Science   ส าหรับ
กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์ ก็ยังเป็นวิชาที่น่าสนใจ  แต่ละวิชาในกลุ่มนี้ อาจเป็นวิชาที่เจาะจง
ในแต่ละเรื่อง  ส่วนวิชาอ่ืนที่เป็น Data Analysis อาจจะสร้างกลุ่มใหม่ โดยใช้ชื่อกลุ่ม Data 
Science และแนะน าให้ดูตัวอย่างจากสถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ (NIDA) 

 คณบดีแนะน าให้คิดเรื่องการบริหารจัดการ track ของกลุ่มวิชาเอกเลือก กรณีที่นักศึกษาไม่
ไปสหกิจ  ถ้ามีการเลือกหลายกลุ่มวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อย จะมีวิธี
บริหารจัดการอย่างไร 

 ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก ในกลุ่มวิชาเสริมทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพ วิชาต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับวิชา วซ.496 สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

 หน้า 13  เพิ่มค าว่า  ไม่น้อยกว่า 130  หน่วยกิต หลังข้อความว่า “รวมตลอดหลักสูตร”     
 ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าการระบายการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ว่าจะเป็นการเน้นถึงคุณลักษณะที่ต้องการสร้าง
ให้บัณฑิตเป็น และให้ลองพิจารณาดูรายวิชา  วซ.317 ในข้อ 4. ทักษระความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ว่าควรจะระบายโดยเน้นความรับผิดชอบหลักหรือไม่ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิและคณบดีแนะน าให้วางแผนกลุ่มวิชาเอกเลือก ว่าจะตอบสนองหรือส่งเสริม
อาชีพด้านใด  โดยต้องให้เหตุผลว่า เอกเลือกแต่ละกลุ่มตอบสนองส าหรับการประกอบอาชีพ
ใด อาจจะตัดบางอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาออก ถ้าไม่มี การเน้นใน
หลักสูตรโดยเฉพาะ และไม่ต้องเปิดวิชาเอกเลือกส าหรับตอบสนองต่อทุกอาชีพ เพราะมีการ
เน้นแล้วในกลุ่มวิชาเอกบังคับ และรายวิชาในกลุ่มหลักวิธีพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มีความไม่
สอดคล้องกัน  โดยรายวิชา วซ. 314  เป็นการวิเคราะห์อัลกอริทึม  วิชา วซ. 316  และ วซ. 
317  เป็นการศึกษาด้านกระบวนการ  ส่วนวิชา วซ. 317  เป็นการพัฒนาโปรแกรม  โดย
อาจจะคงรายวิชาดังกล่าวไว้ แต่ให้พิจารณาวิธีการสอนให้สอดคล้องกับชื่อกลุ่มวิชา 

 ค าอธิบายรายวิชา วซ. 345  ไม่ได้ระบุภาระหลักของ Tester คือ หลักการสร้างชุดทดสอบ 
(Test case) และการระบุเครื่องมืออัตโนมัติ   รวมทั้งการใช้เครื่องมือทดสอบ และอาจเริ่ม
แนะน าเครื่องมือในวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

 รายวิชา วซ. 342  ควรระบุเครื่องมืออัตโนมัติ ในค าอธิบายรายวิชา 
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 แก้ค าอธิบายรายวิชา วซ. 347  โดยขยายความ “เครื่องมือสนับสนุน” เป็น  “เครื่องมือ
สนับสนุนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น” 

 แก้ไขเหตุผลในการแก้ไขรายวิชา ในตารางที่มีการระบุไว้ โดยปรับให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายวิชา  เพราะผู้อ่านไม่เห็นวัตถุประสงค์รายวิชา 

 ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้พิจารณาในหมวดที่ 4  ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา ใน 2 ประเด็น 
1) สามารถจัดท าเอกสารต่างๆ ฯลฯ มีความขัดแยังกับวิชา วซ. 312 ที่สอนเรื่องการพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบ Agile ซึ่งไม่เน้นการจัดท าเอกสาร หรือไม่ 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ในหัวข้อ กลยุทธ์การสอน ควรระบุกลยุทธ์อ่ืน ๆ ที่
ใช้ด้วย เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้พิจารณาวิชา วซ. 101  ในเรื่อง เทคนิคการพิสูจน์   รวมทั้งวิชา  
วซ. 344 

 ผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะน าให้เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา ให้มีแนวโน้มตามทิศทางของอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์และดิจิทัล และการส่งเสริมของประเทศไทยในปัจจุบัน ในรายวิชาต่อไปนี้ 
o วซ. 240   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น  ควรจะเพ่ิมหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการ

ออกแบบกระบวนการท างาน การจัดการการสื่อสารระหว่างทีมโครงการและผู้ใช้ 
มาตรฐานต่างๆที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

o วซ. 341   กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ ควรจะเพ่ิมมาตรฐาน
คุณภาพกระบวนการซอฟต์แวร์ในระดับสากล และในระดับประเทศ (มอก.) 

o วซ. 343   การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์   ระบุส่วนเพ่ิมเติมหลักการบริหาร
โครงการภายใต้ข้อจ ากัดและความเสี่ยง การจัดการการสื่อสารระหว่างทีมโครงการ
และผู้ใช้ การสรุปปิดโครงการและเกณฑ์ในการประเมินผลโครงการ การวางแผนใน
การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

o วซ. 499   โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ควรจะเพ่ิมข้อความว่า “โดยนักศึกษา
จะต้องประเมินผลและควบคุมคุณภาพของโครงการ และมีการจัดท าเอกสาร
โครงการตามรูปมาตรฐานที่สากลยอมรับ” 

ปิดการประชุม เวลา 17.00 น.     อาจารย์ปภังกร แหลมนาค 

 ผู้บันทึกการประชุม 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาคอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์) และ  
ตารางแสดงองค์ความรู้ตาม IEEE & ACM 2013 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์) 

รายวิชา 

ประเด็นด้าน
องค์การและ

ระบบ
สารสนเทศ  

(9 หน่วยกิต) 

เทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต ์

 
 

(15 หน่วยกิต) 

เทคโนโลยีและ
วิธีการทาง
ซอฟต์แวร ์

 
(29 หน่วยกิต) 

โครงสร้าง
พื้นฐานของ

ระบบ 
 

(10 หน่วยกิต) 

ฮาร์ดแวร์และ
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 
(3 หน่วยกิต) 

องค์ความรู้
ตาม IEEE & 

ACM 

กลุ่มวิชำแกน       

ฟส. 111   ฟิสิกส์พื้นฐาน      6 

คณ. 115   แคลคูลัส 1       3 

คณ. 222  พีชคณิตเชิงเส้น      4 

สถ. 203   สถิติส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

     3 

ศศ. 200   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      8 

กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน       

วซ. 222   ระบบฐานข้อมูลและ
การออกแบบฐานข้อมูล 

3     8 

วซ. 343   การจัดการโครงงาน
ซอฟต์แวร ์

3     16 

วซ. 348 กฎหมายและจริยธรรม
ส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร ์

3     18 

วซ. 120 แบบชนิดข้อมูลนามธรรม
และการแก้ปัญหา 

 3    1 

วซ. 260 การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 3    10 

วซ. 315 การพัฒนาซอฟตแ์วร์เชิง
คอมโพเนนต์ 

 3    12 

วซ. 396 การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร ์  3    6,15,16 

วซ. 211 การโปรแกรมเชิงวัตถุ   3   13,14,15 

วซ. 212 การวิเคราะหแ์ละ
ออกแบบเชิงวัตถ ุ

  3   1, 14 

วซ. 240 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
เบื้องต้น 

  3   16 

วซ. 313 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร ์   3   12 

วซ. 341 กระบวนการซอฟต์แวร์
และการประกันคุณภาพ 

  3   7 

วซ. 342  การก าหนดและการ
จัดการความตอ้งการด้าน
ซอฟต์แวร ์

  3   15, 16 
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รายวิชา 

ประเด็นด้าน
องค์การและ

ระบบ
สารสนเทศ  

(9 หน่วยกิต) 

เทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต ์

 
 

(15 หน่วยกิต) 

เทคโนโลยีและ
วิธีการทาง
ซอฟต์แวร ์

 
(29 หน่วยกิต) 

โครงสร้าง
พื้นฐานของ

ระบบ 
 

(10 หน่วยกิต) 

ฮาร์ดแวร์และ
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 
(3 หน่วยกิต) 

องค์ความรู้
ตาม IEEE & 

ACM 

วซ. 344 การสร้างซอฟต์แวร์และ
วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ 

  3   15, 16 

วซ. 345 การทวนสอบและการ
ทดสอบซอฟต์แวร ์

  3   15, 16 

วซ. 347 การจัดการโครงแบบ
ซอฟต์แวร ์

  3   9, 16, 17 

วซ. 492 สัมมนาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

  2   18 

วซ. 101 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง    3  3, 4 

วซ. 110 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

   4  8,14,15 

วซ. 231 ระบบปฏิบัตกิารส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

   3  11, 17 

วซ. 230 โครงสร้างและ
สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์

    3 2, 17 

วซ. 499  โครงงานวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

 3    15, 
16,17,18 

รวมหน่วยกิต 9 15 29 10 3 18  ข้อ 
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ตารางแสดงองค์ความรู้ตาม IEEE & ACM 2013 
 

ข้อที่ องค์ความรู้ Tier 1 
1 AL-Algorithms and Complexity 19 
2 AR-Architecture and Organization 0 
3 CN-Computational Science 1 
4 DS-Discrete Structures 37 
5 GV-Graphics and Visualization 2 
6 HCI-Human-Computer Interaction 4 
7 IAS-Information Assurance and Security 3 
8 IM-Information Management 1 
9 IS-Intelligent Systems 0 
10 NC-Networking and Communication 3 
11 OS-Operating Systems 4 
12 PBD-Platform-based Development 0 
13 PD-Parallel and Distributed Computing 5 
14 PL-Programming Languages 8 
15 SDF-Software Development Fundamentals 43 
16 SE-Software Engineering 6 
17 SF-Systems Fundamentals 18 
18 SP-Social Issues and Professional Practice 11 

 


