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คํานํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework
for Higher Education ; TQF : HEd) พ.ศ.2552 และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระหว่าง พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (IT 2020 Conceptual Framework) ที่เน้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิ ต บั ณฑิ ตนั กปฏิ บั ติส าขาวิ ชาวิ ทยาการคอมพิว เตอร์ ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้ า นวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สามารถนําองค์ความรู้ไปพัฒนางานได้ตามความเหมาะสม มีความเป็นผู้นํา มีคุณธรรม
และจริยธรรม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร
ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพและตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม อันจะส่งผลทําให้เกิดการพัฒนาโดยการพึ่งพาตนเองและเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข
สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ภาคผนวก ค ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ง เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ.1)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
ภาคผนวก ฉ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ภาคผนวก ช คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25501941102699
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Computer Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย):
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
B.Sc. (Computer Science)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 มกราคม 2561
สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 มกราคม 2561
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
8.2 นักพัฒนาเว็บไซต์
8.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8.4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
8.5 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
8.6 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
8.7 ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
8.8 ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
8.9 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่
1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายศิริชัย สาระมนัส
x-xxx-xxx-xx-x
นายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน
x-xxx-xxx-xx-x
นางวิภา จักรชัยกุล
x-xxx-xxx-xx-x

นางภภัสสร สิงหธรรม
x-xxx-xxx-xx-x
นางนิภาพร ปัญญา
x-xxx-xxx-xx-x

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค.อ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์

ค.อ.ม.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาจารย์

ค.อ.บ.
ปร.ด.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ค.อ.ม.

วท.บ.

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วศ.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์

อาจารย์

วท.บ.
ค.อ.ม.

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2542
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2536
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2545
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2548
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2535
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม
ด้ า นกํ า ลั ง คนและเสริ ม สร้ า งศั กยภาพของประชากร การพั ฒ นาทั ก ษะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นํามาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) รวมทั้งเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่าง พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย
(IT2020 Conceptual Framework) ที่ เน้ นการพั ฒนาอุ ต สาหกรรมซอฟต์ แวร์ ซึ่งต้ องใช้ บุคลากรทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพเป็นจํานวนมากเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่จําเป็นสําหรับการพัฒนา
ประเทศ อีกทั้งยังคํานึงถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ. 2559 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โดยจัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
และเพิ่ มปริ มาณและคุ ณภาพของบุ คลากรให้ มีความรู้ ทั กษะ และความเชื่ ยวชาญทางด้ านดิจิ ทัลในระดั บ
มาตรฐานสากล เช่น ด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านระบบอัตโนมัติ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ขั้นสูงและวิทยาการบริการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยการพัฒนากําลังคนให้
มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้คํานึงถึง
การเปลี่ ยนแปลงด้านสั งคมและวัฒนธรรม ซึ่ งปัจจุบั นประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกํ าลังเข้ าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและผลกระทบต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นในการขยาย
ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พื้นบ้าน สถานที่
ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการนําวิทยาการคอมพิวเตอร์มาสนับสนุน
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและนํามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มี
ผลตอบแทนสูงกว่าขณะเดียวกัน การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนทําให้
การดูแลปกป้องเด็กและเยาวชนจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างลําบากมากขึ้น ตลอดจนปัญหาการก่อ
การร้าย การกระทําผิดทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ ๆ และการค้ายา
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เสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจําเป็นต้องให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันภัยที่จะเป็นผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชน อีกทั้งให้ความรู้ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องในการผลิตซอฟต์แวร์ รวมทั้งการเผยแพร่วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มวัยกําลังศึกษา
การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น กลไกด้ า นหนึ่ ง ของการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไป
ตามลําดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ ดําเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นอกจากนี้ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ยังเปิดโอกาสให้นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ทํางานกับบริษัท
ต่างชาติ หรือมีโอกาสไปทํ างานในต่างประเทศมากขึ้น หลั กสูตรจึ งควรมีการฝึ กทักษะทางด้ านการสื่อสาร
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อให้นักวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและทํางานได้กับคนทุกชาติ ทุกที่ทั่วโลก
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ส่งผลในการพัฒนาหลักสูตรจึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ให้ เ ตรี ย มพร้ อ มและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาทางด้ า นทั ก ษะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและ ทักษะที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาหลักสูตรของสาขาให้ก้าวทัน
ต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี รวมถึงให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติทักษะที่มีความจําเป็นที่จะต้องศึกษา
ภายในสาขาวิชารองรับการทํางานภาครัฐและภาคเอกชน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอก ในการพั ฒ นาหลั กสู ต รจึ งจํ า เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาหลั กสู ต รของ
สาขาวิชาในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒ นาการของวิทยาการคอมพิ วเตอร์และ
รองรับการแข่งขันทางธุรกิจทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์จําเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้
เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์
มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เช่น กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และ กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ดําเนินการสอนโดยอาจารย์คณะศิลปศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดําเนินการสอนโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รต้ อ งประสานงานกั บ อาจารย์ ผู้ แทนจากคณะอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั น
ทางด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและ การจัดตารางสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ มีความสามารถในสายวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความเป็นผู้นํา
มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะ มีความรู้ มีความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมี
คุณภาพ
1.2.3 เพื่อพัฒนากําลังคนทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐและ
เอกชน
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
 พัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง  ติดตามการเปลี่ยนแปลง
กับความต้องการของ
ในความต้องการของ
อุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการ
การเปลี่ยนแปลงของ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
เทคโนโลยี

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
ของสถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายการเรียน
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าอาจพบปัญหาการปรับตัวจากการที่เคยเรียนในระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตร
วิชาชีพ มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบมหาวิทยาลัยอาจแตกต่างจากเดิมเช่น ด้านสังคม การอยู่ร่วมกัน การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยและ
การแบ่งเวลาที่เหมาะสม
(2) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาทําหน้าที่ดูแลนักศึกษาในการวางแผนการเรียน แนะนํานักศึกษา
ในการบริหารหรือจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดทั้งให้คําแนะนําแก่นักศึกษา
ทางด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เป็นต้น
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561

2562

2563

2564

2565

ชั้นปีที่ 1

70

70

70

70

70

ชั้นปีที่ 2

-

70

70

70

70

ชั้นปีที่ 3

-

-

70

70

70

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

70

70

รวม

70
-

140

210

-

-

280
70

280
70

คาดว่าจะจบการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

ค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน

1,820,000

3,640,000

5,460,000

7,280,000

7,280,000

210,000

420,000

630,000

840,000

840,000

รวมรายรับ

2,030,000

4,060,000

6,090,000

8,120,000

8,120,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ

2561

2562

ปีงบประมาณ
2563

-

-

-

-

-

2564

2565

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5,039,400 5,341,764

5,662,270

6,002,006

6,362,126

2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 )

614,800

614,800

614,800

614,800

614,800

-

-

-

-

-

728,000

1,456,000

2,831,000

2,912,000

2,912,000

6,382,200 7,412,564

8,461,070

9,528,806

9,888,926

2,500,000 2,600,000

6,000,000

4,500,000

1,600,000

2,500,000 2,600,000

6,000,000

4,500,000

1,600,000

3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

8,882,200 10,751,147 14,461,070 14,028,806 11,488,926

70

140

210

280

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)

280
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุ่มวิชาแกน
ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ข.2.1 กลุ่มประเด็นทางด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
ข.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
ข.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
ข.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
ข.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ข.3 กลุ่มวิชาเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
3
12
3
2
6
4
94
20
62
6
14
15
18
9
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจํานวน 9 ตัว ดังนี้

AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ) นก.(ท-ป-น)
ลําดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ
เช่น LA2011101

ST2012201 BA2013204

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

EN2052207
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รหัสคณะ
ST
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)
รหัสสาขาวิชา
02 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา

กลุ่มวิชา

1 อนุปริญญา
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

2 ปริญญาตรี
4 ปริญญาโท

5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

6 ปริญญาเอก

1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3-9 กลุ่มวิชาชีพเลือก

2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ลําดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา

10
30
50
70
81

นก.(ท-ป-น)

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

20
40
60
80
82

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้าน

วิทยาศาสตร์
สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
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- รายวิชา
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย (Thai Literature)
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)

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

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)
การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading )
การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening)
การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
สันติศึกษา (Peace Studies)
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

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

 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
GE2500101
GE2500102
GE2500103

ชื่อวิชา
พลศึกษา (Physical Education)
ลีลาศ (Social Dance)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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GE2500104
GE2500105

กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
1(0-2-1)
นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

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

 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105

โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
(Self Development for Careers)
ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)
การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
GE2820101
GE2820102
GE2820103

ชื่อวิชา
ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics)
วิทยาศาสตร์กับการดํารงชีวิต (Science for Living)
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
(Material and Application in Daily Life)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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• หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 กลุ่มวิชาแกน 20 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ST2021101
ST2021202
ST2031103
ST2031104
ST2031112
ST2051101
ST2051102
ST2021301

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Method)
แคลคูลัส 1 (Calculus 1)
แคลคูลัส 2 (Calculus 2)
หลักสถิติ (Principles of Statistics)
หลักฟิสิกส์ (Principles of Physics)
ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์ (Principles of Physics Laboratory)
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)

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

 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 62 หน่วยกิต ประกอบด้วย
• กลุ่มประเด็นทางด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ST2022101 ระบบสารสนเทศ (Information Systems)
ST2022102 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

• กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 14 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ST2022103 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
(Human-Computer Interaction)
ST2022104 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
ST2022105 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
ST2022106 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Seminar in Computer Science)
ST2022107 การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Computer Science Pre-Project)
ST2022108 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Project)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
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• กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ST2022109
ST2022110
ST2022111
ST2022112

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms)
การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software Development)
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
(Design and Analysis of Algorithms)
ST2022113 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

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

• กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 18 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ST2022114
ST2022115
ST2022116
ST2022117

ภาษาการเขียนโปรแกรม (Programming Languages)
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
เรขภาพคอมพิวเตอร์ (Computer Graphics)
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
(Object-Oriented Software Development)
ST2022118 ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
ST2022119 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
(Data Communication and Networks)

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

• กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ST2022120 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Introduction to Computer Science)
ST2022121 ตรรกะดิจิทัล (Digital Logic)
ST2022122 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Organization and Architecture)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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 กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต กําหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

6(0-40-0)
ST2023301 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
02-213-17 (Cooperative Education for Computer Science)
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553
หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(0-40-0)
ST2023302 การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
02-13-418 (Computer Science Practice)
และเลือกศึกษาให้ครบ 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ST2023303 โปรแกรมสําหรับสํานักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)
(Software for Modern Office)
ST2023304 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Application Programming)
ST2023305 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Mobile Application Development)
ST2023306 ภาษาโปรแกรมทางเลือก (Alternative Programming Language)
3(2-2-5)
ST2023307 การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)
3(3-0-6)
ST2023308 ไมโครคอนโทรเลอร์และอินเตอร์เฟส
3(2-2-5)
(Microcontroller and Interfacing)
ST2023309 การสร้างตัวแปลภาษา (Compiler Construction)
3(2-2-5)
ST2023310 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ (Computer Security)
3(3-0-6)
ST2023311 ระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์
3(2-2-5)
(Client-Server Database Systems)
ST2023312 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
3(2-2-5)
ST2023313 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating Systems)
3(2-2-5)
ST2023314 การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)
3(2-2-5)
ST2023315 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface Design)
3(2-2-5)
ST2023316 ระบบฝังตัว (Embedded Systems)
3(2-2-5)
ST2023317 การประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
3(2-2-5)
ST2023318 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Science)
3(3-0-6)
ST2023319 การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)
3(2-2-5)
ST2023320 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Selected Topics in Computer Science)
• หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

GE2XXXXXX วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3

3

0

6

GE25XXXXX วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

GE28XXXXX วิชากลุ่มบูรณาการ

2

2

0

4

ST2022120

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3

3

0

6

ST2022109

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

2

2

5

ST2022121

ตรรกะดิจิทัล
รวม

3

2

2

5

18

15

6

33

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

GE2XXXXXX วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3

3

0

6

GE28XXXXX วิชากลุ่มบูรณาการ

2

2

0

4

ST2021101

คณิตศาสตร์ดิสครีต

3

3

0

6

ST2022110

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

3

3

0

6

ST2022118

ระบบปฏิบัติการ

3

2

2

5

ST2031103

แคลคูลัส 1

3

3

0

6

20

19

2

39

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 21

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 21
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ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

ST2031104

แคลคูลัส 2

3

3

0

6

ST2051101

หลักฟิสิกส์

3

3

0

6

ST2051102

ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์

1

0

2

1

ST2022103

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

3

3

0

6

ST2022104

ระบบฐานข้อมูล

3

2

2

5

ST2022117

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

3

2

2

5

ST2022122

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3
19

3
16

0
6

6
35

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

GE210010X วิชากลุ่มภาษาไทย

3

3

0

6

GE220010X วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

6

GE250010X วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

ST2021202
ST2022105

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

3

2

2

5

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3

3

0

6

ST2022111

การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์

3

2

2

5

ST2022112

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
รวม

3

3

0

6

19

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 22
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
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หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

GE220010X วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

6

ST2022106

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

1

0

3

1

ST2022114

ภาษาการเขียนโปรแกรม

3

2

2

5

ST2022119

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

3

3

0

6

ST2031112

หลักสถิติ

3

3

0

6

ST2023XXX

กลุ่มวิชาชีพเลือก

3

X

X

X

XXXXXXXXX

กลุ่มวิชาเลือกเสรี
รวม

3

X

X

X

19

X

X

X

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

ชั่วโมง / สัปดาห์ = X
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
ST2021301

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

ST2022101

ระบบสารสนเทศ

3

3

0

6

ST2022107

การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

1

0

2

1

ST2022115

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3

3

0

6

ST2022118
ST2022119

ปัญญาประดิษฐ์

3

2

2

5

เรขภาพคอมพิวเตอร์

3

2

2

5

กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

3

X

X

X

17

X

X

X

ST2023XXX

ชั่วโมง / สัปดาห์ = X

20

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

6

0

40

0

6
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

0

40

0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3

3
3

0
0

6
6

3

0

6

3

X

X

3
X

12

X

X

X

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
ST2023301

สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
รวม

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE27XXXXX วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ST2022101 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ST2022108 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
XXXXXXXXX

กลุ่มวิชาเลือกเสรี
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานในการใช้ ภ าษาไทย ภาษากั บ การสื่ อ สาร ทั ก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่านและการเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การนํ า เสนอ ทั ก ษะการรั บ และการส่ ง สาร การพู ด เพื่ อ
การนําเสนอ การอ่านและการนําเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนําเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending messages;
reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดี ไทย ความหมายและความสํ า คั ญ ประเภทของวรรณคดี การวิ เ คราะห์ และ
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
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GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขี ย นสารและคํ า กล่ า วในโอกาสต่ า ง ๆ การเขี ย นโครงการ การเขี ย นสารคดี การเขี ย นโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and public relations
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้สํานวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต และการ
บรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures: greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places;
describing past events; describing future plans and predictions
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ข่าวสารข้อมูล
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison; instructions
and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
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GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์และสํานวนเกี่ยวกับวิชาชีพ
ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจําแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ ป้าย ประกาศและ
ฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and process
description; cause and effect relationship
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้คนในสถานประกอบการ
การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนําเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของ
สินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทําธุรกิจ การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making business
decision; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding
culture in careers culture
GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ พ จนานุ ก รม การเดาความหมายของคํ า ศั พ ท์ จ ากปริ บ ท องค์ ป ระกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and
reading techniques
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GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน การฟังบทสนทนา การฟัง
ระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and
listening techniques
GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอั ง กฤษตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนําตัว การให้คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกที่ตั้ง
และทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions;
requests and offers; thanking and apologizing
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทั ก ษะภาษาจี น เบื้ อ งต้ น ระบบพิ น อิ น ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ
การอ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคําถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and answering
questions
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GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คําศัพท์และสํานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียนจดหมาย
โต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ
กระแสโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; civics;
democracy and participation in politics; social problems and solutions
GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับ
มนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation and
human relations in organizations; communication and human relations; human relations in Thai
culture; religious principles and human relations
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GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิ จัย วิ ธีการสุ่ มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์ข้อมู ลการวิ จัย การตีความและ
การนําเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels
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GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จั ด การที่ ดี และความเสี่ ย งสํ า หรั บ องค์ การสมั ย ใหม่ ปั ญ หา ผลกระทบและวิ กฤติ การพั ฒ นาในสั งคมไทยและ
สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดําริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development;
good governance and risk management for modern organization; problems, impact, and crises of
development in Thai and global societies; technology and innovation for sustainable
development; green society and ecology; application of sufficiency economy philosophy and
the Royal projects
GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ ย วกับ กฎหมาย กฎหมายและระเบีย บที่ เ กี่ย วข้ องกั บ การประกอบ
วิ ช าชี พ การคุ้ ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ์ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จริ ย ธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; labour
protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social responsibility
GE2300108

อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย แนวคิด
การก่ อตั้ ง ปฏิ ญ ญา กฎบั ต รและที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาและเสาหลั ก อาเซี ย น
ความสําคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทํางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development
cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a sustainable
future
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GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and among countries; non-violence conflict
resolution
GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ
การคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้เครื่องมือ ทักษะ
การค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; library’s information-resources storage systems; information resources searching and
tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ สรีรวิทยา
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development;
influence of physiology on human behaviors; perception, learning and motivation; intelligence
and emotional quotient; personality adjustment and mental health; social behavior
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GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็ นมาของชนชาติ ไทย ลั กษณะสั งคม เศรษฐกิ จ การปกครองของไทย ความเชื่ อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs;
religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
การปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิ ต และการปรั บ ตั ว มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค ลิ ก ภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment;
human relation and personality; perfect personality development
GE2400105

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรู้ การพัฒนาการทํางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิตและการ
เสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-development;
transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; human relations in
modern organization and communication; mental health and happy life enhancement
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GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative research;
research ethics; research design; study procedures and data collection field data interpretation
and analysis; and report writing
GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี การพั ฒ นา การวางแผน การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration.
GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : –
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนา
สมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจําวัน
General knowledge of human; science of mind development; meditation
and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life
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กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดั ช นี ม วลกาย รู ป แบบของการจั ด การแข่ ง ขั น และประเภทของกี ฬ า การบาดเจ็ บ จากการเล่ น กี ฬ าและ
การปฐมพยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass
index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for
health.
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝึก
ทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of
social dance; practice of social dance
GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบีย บ กติกาการแข่งขัน กีฬาประเภททีม การแข่งขัน กีฬาและการจัด การแข่งขัน
กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team
sports; sports injuries and first aid
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GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าประเภทบุ ค คล ฝึ ก ทั ก ษะการเล่ น กี ฬ าประเภทบุ ค คล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและ การ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and
competition management of individual sports; sports injuries and first aid
GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ
การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
types of recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational
activities for training courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เ บื้อ งต้น เมตริกซ์และตัว กํา หนด กฎการนับ การเรีย งสับ เปลี่ย นและ
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบ

สมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis
testing
GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์ พื้นที่
และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชําระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้
เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and
applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and income tax;
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ วิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วิ ทยาศาสตร์ กั บ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลั ง งาน ไฟฟ้ า และการสื่ อ สารโทรคมนาคม รั งสี แ ละกั มมั น ตภาพรั งสี สารเคมี ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in
everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้น ฐานทางสิ่ งแวดล้อมและการจั ดการทรัพยากร หลักนิ เวศวิ ทยาและสมดุ ล
ธรรมชาติ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละการอนุรัก ษ์ มลพิษ สิ่ง แวดล้อ ม การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution;
environmental impact assessment and environment management
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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101

โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวั ฒน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสั งคมโลก วิกฤตการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning society and
21st century skills
GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่
จําเป็นสําหรับการทํางาน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทํางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการและ
ความคิดสร้างสรรค์สําหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on graduates;
necessary skills and characteristics to work; transformational leadership; personality; teamwork;
entrepreneurship and creative thinking to careers
GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง การคิ ด เชิ ง บวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
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GE2810104

การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั กการของวิ ทยาศาสตร์ การกี ฬาและการออกกํ า ลั งกาย ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรม
ทางกาย การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้ ว ยตนเอง
การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ําหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬากับ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption;
weight control; leisure and recreation activities; the application of sports science and exercise
for health
GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสําคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and nutrition;
the promotion of mental health
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101

ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคและแนวคิ ดทางคณิตศาสตร์ คณิ ตคิ ดเร็ ว คณิ ตศิล ป์ คณิต พยากรณ์ คณิ ตกั บ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical art;
mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
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GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดํารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสําอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยีสุขภาพและ

ความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
GE2820103

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ วั ส ดุ ง านบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร วั ส ดุ ย านยนต์ วั ส ดุ ท าง
การแพทย์ วัสดุสําหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for electric
appliance
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุ่มวิชาแกน
ST2021101
คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เซต ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ทฤษฎีจํานวน การนับและความน่าจะเป็นความสัมพันธ์
กราฟ ต้นไม้
Set; logic and methods of proof; number theory; counting and probability;
relation; graphs; trees
ST2021202

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Method
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031103 แคลคูลัส 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความคลาดเคลื่อนในการคํานวณเชิงตัวเลข การหารากของสมการ การหาผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นและระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์และปริพันธ์
เชิงตัวเลข ฝึกการเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณเชิงตัวเลข
Errors of numerical computation; finding roots of equations; solution of
linear and nonlinear equations; interpolation; numerical solution of differential and integration;
practice of programing in numerical and software package
ST2031103

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์
เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จํากัดเขตและการประยุกต์
Functions, limits and continuity; differentiation and applications;
integration; techniques of integration; definite integral and applications
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ST2031104

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031103 แคลคูลัส 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฟังก์ชันสองตัวแปร กราฟของฟังก์ชันสองตัวแปร การหาอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์
ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งระดับขั้นหนึ่ง สมการเชิงเส้นอันดับ n ที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
Real-valued functions of two variables, graph of real- valued functions
of two variables; partial derivative and applications; multiple integration and applications;
introduction to differential equations, linear equations of n-th order with constant coefficients
ST2031112

หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่าง
สุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกประเภท การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์
Probability distribution of random variables; random sampling and
distribution of random samples; estimation; hypothesis testing; categorical data analysis;
analysis of variance; regression and correlation analysis
ST2051101

หลักฟิสิกส์
3(3-0-6)
Principles of Physics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กลศาสตร์แบบฉบับ การสั่นและคลื่น ฟิสิกส์เชิงอุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ
แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ กลศาสตร์ควอนตัม
Classical mechanics; vibrations and waves; thermal physics and statistical
physics; electromagnetism; modern physics; quantum mechanics
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ST2051102

ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
1(0-2-1)
Principles of Physics Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กลศาสตร์แบบฉบับ การสั่นและคลื่น ฟิสิกส์เชิงอุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ
แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ กลศาสตร์ควอนตัม
Classical mechanics; vibrations and waves; thermal physics and statistical
physics; electromagnetism; modern physics; quantum mechanics
ST2021301

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์
งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและความปลอดภัย การ
เขียนรายงานและการนําเสนองาน
Cooperative education process; selecting establishments and job
applications; job Interviews; personality development; labor law and professional ethics; quality
system and safety; report writing and presentation delivery
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ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ST2022101
ระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ ทฤษฎี
ระบบคํ านวณผลทางธุ รกิจ วิ ธีการในวัฏจักรการพั ฒนาระบบ เทคโนโลยีการคํ านวณและการประมวลผลด้ว ย
คอมพิวเตอร์ ระบบจัดการฐานข้อมูลและการใช้การสื่อสารข้อมูลเป็นพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
Computer-based information system; using technology as a competitive
advantage; business computing system theory; system life cycle methodologies; computing
technology and computer processing; database management system and data communication
as a foundation for information system
ST2022102

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กฎหมาย กฎหมายทรั พย์ สิ น ทางปั ญญา ลิ ขสิทธิ์ และกฎหมายคุ้มครอง กฎหมาย
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับวงจรรวม กฎหมายโทรคมนาคม กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Law; intellectual property law; copyrights and protection laws; patent
laws; trademarks; intellectual property with regards to integrated circuits; telecommunication
laws; international commerce law for information technology; and law for electronic commerce
ST2022103

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Human-Computer Interaction
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิสัมพันธ์ร ะหว่า งมนุ ษย์กับ คอมพิ วเตอร์ แบบจํา ลองการออกแบบปฏิสั มพันธ์ การ
ออกแบบความปลอดภัยทางการยศาสตร์ของมนุษย์ การออกแบบและทดสอบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง วิธีการ
ทางสถิติสําหรับการวัดและประเมินคุณภาพปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สําหรับการออกแบบและ
การพั ฒ นาส่ ว นต่ อ ประสาน ทิ ศ ทางของเทคโนโลยี การโต้ ต อบแบบใหม่ สํ า หรั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ
คอมพิวเตอร์ในยุคยูบิควิตัสคอมพิวติ้ง
Human Computer Interaction (HCI); interaction design model; human
safety design with ergonomics; user-centered design and testing; statistical methods for
measuring and evaluating interaction quality; hardware and software technology for design and
development interface; direction of new interactive technologies for HCI in ubiquitous
computing era
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ST2022104

ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฐานข้ อมู ล องค์ ป ระกอบและสถาปั ต ยกรรมของฐานข้ อมู ล แบบจํ า ลองข้ อมู ล การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทํานอร์มอลไลเซชัน ภาษาในการค้นคืนข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล
การฟื้นสภาพ ความปลอดภัยของฐานข้อมูล
Database; database components and architecture; data models; relational
database design; normalization; data consistency; data recover; data security;
ST2022105

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วงจรการพัฒนาระบบ การกําหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การวินิจฉัยความ
ต้องการของสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการและคุณลักษณะเฉพาะทางตรรกศาสตร์ การออกแบบทาง
ตรรกศาสตร์และการออกแบบทางกายภาพ การทดสอบโปรแกรม การทําเอกสาร
System development life cycle; problem identification and feasibility
studies; information requirements determination; requirement analysis and logical specification;
logical design and physical design; program testing; documentation
ST2022106

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
1(0-3-0)
Seminar in Computer Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ศึกษาค้นคว้าปัญหา ผลงานตีพิมพ์ หรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และเรื่องที่
สนใจทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม และรวบรวมเรียบเรียง ตลอดจนเขียนโครงการ
เพื่อนําเสนอพร้อมอภิปรายต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา
Research the problems; publications or reports related to fields of study
or an individual of group’s interests in computer science: collecting, editing, writing, presenting
and debating report at the seminar meeting
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ST2022107

การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Computer Science Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึกให้นักศึกษาทําการค้นคว้า วิเคราะห์และประมวลผลความรู้ทางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็น
พื้นฐานในการจัดทําโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Practice for researching; analysis and processing computer knowledge for
base in the research topic of computer science project
ST2022108

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(0-6-3)
Computer Science Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การค้นคว้าทดลองเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน การนํ าเสนอผลงาน จัด ทํารายงานตามรูป แบบที่มหาวิทยาลั ย
กําหนด
Expermental research for problem solving developing in computer science
under supervision of faculty members; project presentation and report following the university
form
ST2022109

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ตัวแปรฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล คําสั่ง
ควบคุมและคําสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แถวลําดับและตัวชี้ ตัวแปรโลคอลและ
โกลบอล
Structured programming; variables functions and input/output; various
control statements and operations of languages; relationship among variables; arrays and
pointers; local and global variables
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ST2022110

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
Data Structure and Algorithms
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022109 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ประเภทข้อมูลแถวลําดับและตัวชี้ เวลาการทํางานและ
ความซับซ้อน รายการโยง กองซ้อนและแถวคอย ต้นไม้ การค้นหาและการเรียงลําดับ การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
Data structure and algorithms; data type array and pointer; running time
and complexity; linked-lists; stacks and queues; trees; searching and sorting; algorithms analysis
ST2022111

การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
3(2-2-5)
Application Software Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม การแก้จุดบกพร่องทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพ ความ
เข้ากันได้ความทนทานและความน่าเชื่อถือของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การเขียนโปรแกรม
ย่อย โปรแกรมเรียกตัวเอง กราฟิก การประยุกต์ใช้งานแฟ้มข้อมูลและการสื่อสาร การฝึกทักษะโดยการปฏิบัติ
เขียนโค้ดและจัดทําโครงงานกลุ่ม
Practice in programming; debugging testing and improving
performance; compatibility robustness and reliability; structure programming; program
subroutine; recursive; graphics; file processing and communication; skill practice in working on
their own code and in group projects
ST2022112

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
Design and Analysis of Algorithms
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022110 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎีของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ความต้องการเนื้อที่และเวลาที่ต้องการของขั้นตอนวิธี
การเรียกตัวเอง การวิเคราะห์ชั้นความซับซ้อน เทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธีขั้นตอนวิธีแบบต่างๆ การเรียงลําดับ
และการค้นหาข้อมูล
Theory of algorithm; analysis of need for space and time which are
required in algorithm; recursive; analysis of complexity level; technique of designing algorithm;
sorting and searching
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ST2022113

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022212 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ วิธีโมเดลระบบ
การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกส์กับผู้ใช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การ
บริหารโครงงานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณ
ต้นทุนซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
Software process; software requirement analysis; system modeling;
graphical user interface (GUI) design; software architectural design; software testing; software
project management; software evolution; verification and validation; software cost estimation;
software quality assurance
ST2022114

ภาษาการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Languages
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ไทป์ซิสเต็ม การนําเสนอโปรแกรม การแปลภาษาและ
ปฏิบัติการรันโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน
Object-oriented programming; type systems; program representation;
language translation and execution; functional programming
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ST2022115

ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ การแทนองค์ความรู้และการให้
เหตุผล ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์และตรรกศาสตร์ภาคแสดง การค้นหาแบบฮิวรีสติก การค้นหาแบบไม่มีข้อมูล
การค้นหาแบบปรปักษ์ เทคนิคการแก้ปัญหาบนฐานความรู้ การให้เหตุผลบนความไม่แน่นอน การเรียนรู้ของเครื่อง
Artificial intelligence; AI applications; knowledge representation and
reasoning, propositional and predicate logic; heuristic search, uninformed search, adversarial
search; knowledge-based problem solving techniques; reasoning with uncertainty; machine
learning
ST2022116

เรขภาพคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Graphics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022110 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบคอมพิ ว เตอร์ กราฟิ กส์ และส่ ว นชุ ด คํ า สั่ ง ราสเตอร์ กราฟิ กส์ เวคเตอร์ กราฟิ ก ส์
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การแปลงรูปเรขาคณิต 2 มิติ การแบ่งส่วนภาพ อัลกอริทึมใน
การวาดเส้นแบบเบรสเซนแฮม การแปลงภาพ การหมุนภาพ การย่อขยายภาพ การฉายภาพ การตัดภาพ การวาด
ภาพเคลื่อนไหว เรขภาพ 3 มิติ รูปเรขาคณิต 3 มิติ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
Computer graphics system and command set; raster graphics; vector
graphics; the students will be introduced mathematical basic; image segmentation; bresenham
line algorithm and basic transformation of translation; scaling and rotation in tow and three
dimensional space and the computer graphics program
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ST2022117

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Software Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การรับคุณสมบัติถ่ายทอด การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน
และการนําของเดิมมาใช้ใหม่ การจัดการข้อผิดพลาด กระบวนทัศน์การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การวิเคราะห์
ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบงานเชิงวัตถุ
Object-oriented programming; inheritance; encapsulation; polymorphism
and reuse; error handling; object-oriented software development paradigm; analysis, design and
applications of object-oriented systems
ST2022118

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของระบบปฏิบัติ การ การจัดการประมวลผล การจั ด
ตารางเวลาการประมวลผล สภาวะติดตาย การจัดการหน่วยความจํา หน่วยความจําเสมือน การจัดการหน่วย
สํารองข้อมูล จานบันทึกและหน่วยเก็บขั้นสาม หน่วยรับเข้า/ส่งออก แฟ้มข้อมูลและสารบบ
Architecture and structure of operating systems; process management;
processe scheduling; deadlock; memory management; virtual memory; secondary storage
management; disk and tertiary storage; input / output; file and directory
ST2022119

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(3-0-6)
Data Communication and Networks
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย มาตรฐานระบบเปิด สื่อนําสัญญาณ การส่งข้อมูลในชั้น
กายภาพ การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณเฉพาะที่ และบริเวณ
กว้าง สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล
Data communication and networks; open system standards; transmission
media; data transmission in physical layer; data link controls; technologies of local area
networks (LANs) and wide area networks (WANs); communication architecture and protocols
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ST2022120

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Computer Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ประสิ ทธิ ภ าพของอั ล กอริ ทึม เลขคณิ ต คอมพิ ว เตอร์ ระบบ
เลขฐานสอง ตรรกะบู ลี นและเกต โครงสร้ า งของระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบปฏิ บั ติการ เครือข่ ายคอมพิว เตอร์
โครงสร้างข้อมูลและชนิดข้อมูลนามธรรม
Computer science; efficiency of algorithms; basic computer arithmetic;
binary numbers; Boolean logic and gates; computer systems organization; operating systems;
computer networks; data structures and abstract data types
ST2022121

ตรรกะดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Logic
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบจํานวนและรหัสคอมพิวเตอร์ พีชคณิตบูลีน การออกแบบและการวิเคราะห์
ตรรกะคอมบิเนชันนัล ฟังก์ชันสวิทชิง รูปแบบคาโนนิคัล แผนที่คาร์นอฟ เทคนิคการลดรูป วงจรแนนและวงจร
นอร์หลายระดับ วงจรตรรกะแบบซีเควนเชียล ฟลิปฟล็อป วงจรนับและหน่วยความจํา
Number systems and computer codes; boolean algebra; design and
analysis of combinational logic; switching function; canonical forms; karnaugh map; minimization
techniques; multilevel NAND and NOR circuits; sequential logic circuit; flip flop; counter circuit
and memory unit
ST2022122

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Organization and Architecture
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบคอมพิ วเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่ว ยความจําและมอดู ลรับ เข้ า/ส่งออก
หน่วยประมวลผลกลาง หัวข้อทางสถาปัตยกรรม การออกแบบชุดคําสั่งและชนิดข้อมูล การจัดระบบคอมพิวเตอร์
แบบขนาน การจัดระบบหน่วยประมวลผลหลายชุด
Computer system; processor; memory and input / output modules;
central processing unit; architectural issues; instruction-set design and data types; parallel
organization; multiple processors organizations
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ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
ST2023301
สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
6(0-40-0)
Cooperative Education for Computer Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2021301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติงานจริงด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะงาน
ในตําแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทํารายงานการปฏิบัติงานหรือรายงานการ
ทําโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in computer science as an actual employee according to
the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work report or
project report under the supervision of the supervisor and teacher
ST2023302

การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(0-40-0)
Computer Science Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2021301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการ ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องทํารายงานและมีการนิเทศจากคณาจารย์ในหลักสูตร
Practical training in industrial sector business sector or governmental
departments in the field of computer science not less then 8 weeks; student is required to do
the report and the program must provide lecturer visitation at the training site
ST2023303

โปรแกรมสําหรับสํานักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)
Software for Modern Office
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โปรแกรมสําหรับสํานักงานใหม่ การใช้โปรแกรมสําหรับสํานักงานแต่ละประเภท การนํา
โปรแกรมสําหรับสํานักงานไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย การนําเสนอและการ
จัดเก็บข้อมูล การจัดทํารายงานและเอกสารในรูปแบบต่างๆ
Software for modern offices; software for individual types of offices;
effective and updated application of software for individual offices; information presentation
and storage; preparation of reports and documents in various forms
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ST2023304

การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(2-2-5)
Web Application Programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เวิ ล ด์ ไ วด์ เ ว็ บ เทคโนโลยี โครงสร้ า งพื้ น ฐานสํ า หรั บ พั ฒ นาโปรแกรมประยุ กต์ บ นเว็ บ
ส่วนประกอบพื้น ฐานของสถาปัต ยกรรมสารสนเทศ ภาษาโปรแกรม ฐานข้อมูล การออกแบบและการพั ฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ กลวิธีความปลอดภัยกับโปรแกรมเว็บ กราฟิกส์และสื่อประสมบนอินเทอร์เน็ต ส่วนต่อ
ประสานแบบโต้ตอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การโปรแกรมผ่านกรอบการทํางานของเอพีไอสําเร็จรูป
World Wide Web Technology, infrastructure for web application
programming; elementary of information architecture; programming language; database; design
method and development for web application; security technique for web programming;
graphics and multimedia over internet; graphics interface for interactive on web programming;
API framework package for web programming
ST2023305

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สถาปัตยกรรมการให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ พีดีเอ เครื่องมือ
ทางซอฟต์แวร์และเอพีไอที่ต้องการสําหรับสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่การออกแบบส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้และเอกลักษณ์ การปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้เทคโนโลยีทั้งที่เป็นอิสระและผูกติดเฉพาะอุปกรณ์
การออกแบบเชิงวัตถุกับโมเดล วิวและคอนโทรลเลอร์ การจัดการหน่วยความจํา ภาษาโปรแกรมแบบสามารถย้าย
สู่การพัฒนาบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างได้ ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
โครงร่างงานสื่อประสมและการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile device service architecture; mobile phones; PDA; software tools
and APIs required to build application for the mobile device; user interface designs for mobile
devices and unique user interaction using both independent and specification technologies;
object-oriented design using model-view-controller pattern; memory management; portable
programming language platform; information security; mobile operating systems; multimedia and
connectivity framework for mobile device
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ST2023306

ภาษาโปรแกรมทางเลือก
3(2-2-5)
Alternative Programming Language
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การศึกษาภาษาโปรแกรมหนึ่งภาษาหรือมากกว่า ที่เป็นกรณีศึกษา ภาษาที่เปิดสอน
อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละภาคการศึกษา และจะมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักภาษาโปรแกรมเพิ่มเติม
A comprehensive study of one or more selected programming languages;
selected languages may vary from semester to semester and will be announced before the
starting of each semester; the objective is to introduce students to alternative programming
languages
ST2023307

การค้นคืนสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022104 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การค้นคืนด้วยบูลีน การค้นคืนข้อความ การทําดัชนีข้อความ การให้คะแนนและน้ําหนัก
ของกลุ่มและเวกเตอร์สเปส การประเมิน การจัดกลุ่มและจําแนกเอกสาร การรวบรวมและทําดัชนีของเว็บการ
วิเคราะห์ลิงค์
Boolean retrieval; text-retrieval; text-indexing; scoring, term weighting and
vector-space models; evaluation; document clustering and classification; web crawling and
indexes; link analysis
ST2023308

ไมโครคอนโทรเลอร์และอินเตอร์เฟส
3(2-2-5)
Microcontroller and Interfacing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022121 ตรรกะดิจิทัล
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สถาปัตยกรรมของระบบไมโครคอนโทรเลอร์ ระบบบัสแบบต่างๆ อินพุทพอร์ต เอาท์พุท
พอร์ ต ส่ ว นแสดงผล อิ น เตอร์ รั ฟ ตั ว จั บ เวลาและตั ว นับ ตั ว แปลงอนาล็ อกเป็ น ดิ จิ ทัล และดิ จิ ทัล เป็ น อนาล็ อก
ภาษาแอสเซมบลีและการเขียนภาษาระดับสูงเพื่อการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมต่อ เพื่อการควบคุม
ระบบภายนอกผ่านทางพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรม และพอร์ตรูปแบบอื่นๆ และระบบหน่วยความจํา
Microcontroller architecture; various types of bus system; input ports
output ports; display; interrupt; timer/counter; analog to digital and digital to analog converter;
assembly language and higher level language for system control; interfacing circuit design for
external system control circuits via parallel port; serial port and the other types of ports and
memory system
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ST2023309

การสร้างตัวแปลภาษา
3(2-2-5)
Compiler Construction
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่องมือแปลภาษาโปรแกรมระดับสูง การวิเคราะห์คําศัพท์ การวิเคราะห์ไวยากรณ์
ตารางสัญลักษณ์ การตรวจชนิดข้อมูล การจัดการสภาพแวดล้อมขณะโปรแกรมทํางาน การสร้างภาษากลางและ
ภาษาเครื่องและเทคนิคปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมยกตัวอย่างการสร้างคอมไพเลอร์สําหรับ
ภาษาที่กําหนด
High-level programming language translators; lexical analysis; syntax
analysis; symbol table; types checking; run-time environment handling; intermediate and
machine code generation and code optimization; example compiler design and construction for
specific language
ST2023310

ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Security
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความมั่ น คงของคอมพิ ว เตอร์ การกํ า หนดนโยบายความมั่ น คง การรั กษาความลั บ
ภาวะส่วนตัว การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์การป้องกันการเข้าถึงสารสนเทศโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต
การแก้ไขข้อมูลและการทําให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ การเข้ารหัสลับ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม
การวางแผนการกู้คืนเมื่อเกิดหายนะ
Computer security; security policy; confidentiality privacy; volatility in
computerized information; protection of information against unauthorized observation;
modification and denial of service; encryption; legal and ethical issues; disaster recovery
planning
ST2023311

ระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์
3(2-2-5)
Client-Server Database Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022104 ระบบฐานข้อมูล
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบกระจายและไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ สถาปัตกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ
ไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย ตัวแบบของตัวบริการฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการแบบ
ไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ การออกแบบระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การประมวลผลข้อคําถาม การควบคุมสภาวะพร้อมกัน การคืนสภาพและความปลอดภัย
Distributed system and client-server; architecture of client-server
database; distributed database management systems; system model of database services;
operating system of client-server; client-server database systems design; change control of data;
query processing; concurrency control; recovery and security
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ST2023312

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Networks
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022119 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ สื่ อ ส่ งสั ญ ญาณ โครงสร้ า งการวางเคเบิ ล พื้ น ที่ โ ทรคมนาคม
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล แนวคิดการจัดเส้นทางระบบเครือข่าย เครือข่ายแบบไร้สาย
Computer networks; transmission media; structured cabling;
telecommunication space; networking devices; internet protocol; routing concepts; wireless
network
ST2023313

ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
3(2-2-5)
Network Operating Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบปฏิบัติการเครือข่าย การจัดการ การติดตั้ง การกําหนดค่าระบบเครือข่าย
สภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง การจัดการระบบบริการในเครือข่าย การบริหารเครื่องเซอร์เวอร์ การแก้ไขปัญหา
และความปลอดภัย
Network operating systems; management; installation; configuring
network; virtual environment; network services management; server administration; security
and troubleshooting
ST2023314

การทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Testing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการทวนสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ มาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ การวางแผน
เทคนิควิธีการทดสอบและการทดสอบ เครื่องมือสําหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์กับโดเมนของ
การประยุกต์ใช้
Software quality verification process; software testing standards; planning;
testing technique and testing; software testing tools; software testing aspects and application
domains
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ST2023315

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
3(2-2-5)
User Interface Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การออกแบบส่ว นติด ต่อผู้ใช้ งาน การจัด การเกี่ ยวกั บประสบการณ์ของผู้ ใช้ งาน การ
สอบถามสํารวจความต้องการผู้ใช้งาน เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การสร้างต้นแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้งานโดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในเชิงอุตสาหกรรม การสร้างชิ้นงานจําลองได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
User interface design; user experience management; user requirement
gathering; user interface analysis and design techniques; prototyping and creating mock-up using
industry-standard tools; creating simulation effectively and efficiently
ST2023316

ระบบฝังตัว
3(2-2-5)
Embedded Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบฝังตัว การออกแบบการเชื่อมต่อ การ
กําหนดค่า การติดต่อสื่อสารและการเขียนโปรแกรมบนระบบฝังตัว
Hardware and software design of embedded systems; designing
interfacing; configuring; communication and programming on embedded systems
ST2023317

การประมวลผลกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
Cloud Computing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การบริการแบบกลุ่มเมฆ การย้ายโปรแกรม
ประยุกต์ขึ้นบริการแบบกลุ่มเมฆ ระบบขั้นตอนการทํางานที่ใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การ
ทดสอบประสิทธิภาพบนสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การสร้างบรรยากาศบริการการประมวลผล
บนกลุ่มเมฆ โอเพนซอร์สแพลตฟอร์มแบบกลุ่มเมฆ
Cloud technology; clound services; application migration to the cloud;
workflow system using cloud computing architecture; performance testing using cloud
computing architecture; building climatological services on cloud; opensource cloud platform
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ST2023318

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Data Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิทยาการข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การบรรยายและสรุปข้อมูล
การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล โมเดลเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การสร้างแบบจําลองเพื่อ
พยากรณ์ เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
Data science; techniques for quantitative data analysis; describing and
summarising data; analysing and visualising data; clustering; linear and non-linear models;
predictive modelling; Big Data technologies
ST2023319

การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Image Processing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ภาพดิจิทัลและการประมวลภาพดิจิทัล การแปลงภาพ การกรองภาพ การแบ่งส่วนภาพ
การดําเนินการมอร์โฟโลยีกับภาพ การตรวจจับข้อมูลในภาพ การรู้จําข้อมูลภาพ ฝึกเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน
ด้านการประมวลผลภาพ
Digital image and digital image processing; image transformation; image
filtering; image segmentation; morphological image processing; image detection; image
recognition; practice in programming in digital image processing application
ST2023320

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Selected Topic in Computer Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ศึ ก ษาในหั ว ข้ อ วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ หม่ รายละเอี ย ดสาระวิ ช าจะระบุ ใ นภาค
การศึกษาที่เปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ําได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม
This course will cover new knowledge in computer science; the contents
will be specified at the time this course is offered; this course may be repeated for credit only if
the topics are different
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
นายศิริชัย
สาระมนัส
x-xxx-xxx-xx-x

นายสุรเชษฐ์
เรืองประโคน
x-xxx-xxx-xx-x

นางวิภา
จักรชัยกุล
x-xxx-xxx-xx-x

นางภภัสสร
สิงหธรรม
x-xxx-xxx-xx-x

นางนิภาพร
ปัญญา
x-xxx-xxx-xx-x

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540

ค.อ.ม.

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540

ปร.ด.

เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556

ค.อ.ม.

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2542
สารสนเทศ

วท.บ.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

ค.อ.ม.

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2547
สารสนเทศ

วท.บ.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2545

วศ.ม.

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2548

วท.บ.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2535

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

สาขา
วิชา/ชาเอก

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561

2562

2563

2564

18

18

18

18

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

14

14

14

14

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2536
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
นางสุธาดา
ศรีเกตุ
x-xxx-xxx-xx-x

นางวีรวรรณ
จันทนะทรัพย์
x-xxx-xxx-xx-x

นางสาวนริศรา
นาคเมธี
x-xxx-xxx-xx-x

นายธนาวุฒิ
นิลมณี
x-xxx-xxx-xx-x

นางสาวณัฐติญา
ไข่ติยากุล
x-xxx-xxx-xx-x

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

ค.อ.ม.

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร, 2556

บธ.บ.

ระบบ
สารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540

ปร.ด.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558

ค.อ.ม.

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2540

ปร.ด.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(นานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555

วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545

วศ.บ.

วิศกรรม
คอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540

วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต, 2549

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543

วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548

วศ.บ.

วิศกรรม
ไฟฟ้ากําลัง
(นานาชาติ)

Sirindhorn International
Institute of Technology, 2541

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

สาขา
วิชา/ชาเอก

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561

2562

2563

2564

16

16

16

16

16

16

16

16

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ลําดับ
ที่
6

7

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
นางสาวเมธิญาณินฆ์
คําขาว
x-xxx-xxx-xx-x

นางสาวธิดาวรร
คล้ายศรี
x-xxx-xxx-xx-x

ตําแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขา
วิชา/ชาเอก

Dr.-Ing. Doctor of
EngineerIng

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.
FernUniversität in Hagen,
Germany, 2556

วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(นานาชาติ)

วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต, 2543

วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549

วท.บ.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561

2562

2563

2564

14

14

14

14

16

16

16

16

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงกําหนดให้นักศึกษา
เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการทํางาน
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาในการทํางานได้
(3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรณาบรรณทางวิชาชีพ
(5) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
(6) มีความกล้าคิด กล้าทํา และรับผิดชอบต่อการทํางาน และสามารถนําเสนอความคิดไปใช้
ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
สหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การทําโครงงานหรืองานวิจัย ของนักศึกษา ต้องเป็นการบู รณาการความรู้วิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหาหรื อ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ร่วมโครงงาน
จํานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กําหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและทํารายงานตามแบบ
ที่สาขาวิชากําหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
เป็นโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษามีความสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาหัวข้อโครงงานที่จัดทํา มีการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล มีการวิเคราะห์ปัญหา มีการวางแผนจัดทํา
โครงงาน มีการกําหนดขอบเขตโครงงาน มีการทดสอบและสรุปผลการทดสอบ มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
และนําเสนอโครงงานพร้อมเอกสารโครงงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม มีความสามารถในการใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ในการทําโครงงาน
ซอฟต์แวร์หรือผลงานที่ได้จากโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ เมื่อจัดทําโครงงานเสร็จนักศึกษา
จะต้องผ่านการนําเสนอโครงงานและการทดสอบ พร้อมเอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทำเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ดําเนินการตามแผน
ในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่สาขาวิชากําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแต่ งตั้ง รู ป แบบและเกณฑ์ การประเมิน เป็ น ตามที่ คณะกรรมการกํ า หนดตามหลั กการวั ด และ
ประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
ด้านบุคลิกภาพ
ด้านภาวะผูน้ ํา
ด้านทักษะ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

มี ก ารส่ ง เสริ ม และสอดแทรกความรู้ ท างคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพให้กับนักศึกษา
มีการสอดแทรกให้ความรู้เรื่องการแต่งกายที่ เหมาะสมกับกาลเทศะ
การวางตั วที่ เหมาะสม และมี กิจ กรรมที่ ส่ง เสริ ม การพั ฒนาทางด้ า น
บุคลิกภาพ
มีการส่งเสริมให้นักศึกษาทํางานเป็นทีม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การทํางานและเป็นผู้นําที่ดีและ/หรือผู้ตามที่ดี
มีการฝึกให้นักศึกษาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบรวมถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพ มีการสนับสนุน
การทําโครงงานทางด้านวิชาชีพ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดย
การทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มนั้น และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่
ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี
ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกําหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้ างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็ งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

63

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการ
พั ฒ นาการค้ น หาความรู้ เ พื่ อ สร้ า งทั กษะในการอภิ ป รายและนํ า เสนอ ทั้ งนี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามลั ก ษณะของรายวิ ช า
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ ต รงมาเป็ น วิ ท ยากรพิ เ ศษเฉพาะเรื่ อ ง ตลอดจนการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่นการประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นําและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่ อสารทั้ งภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศกั บ กลุ่ มคนหลากหลายได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานกับผู้อื่น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์เสมือน
จริ ง และนํ า เสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู้ เ ทคนิ คการประยุ กต์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชาต่าง ๆที่ได้
ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
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2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2)
โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นําสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่อง
ก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นําและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ
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1

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ

2

3







4

5

1

2

3

4

1

2

3
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GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105

1

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4





















































































































































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาทัองถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การพัฒนาและประเมินโครงการ
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
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GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3













































































































































































































































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

GE2500101 พลศึกษา
GE2810102 ลีลาศ
GE2500103 กีฬาประเภททีม
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
GE2500105 นันทนาการ
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
GE2600102 สถิติเบื้องต้น
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
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1

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3





































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101
GE2820102
GE2820103

โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ปกิณกคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์กับการดํารงชีวิต
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
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1

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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3.2

หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู้
(1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ องการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้ งภาษาไทยและภาษาต่า งประเทศกับ กลุ่มคนหลากหลายได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คณิตศาสตร์ดิสครีต
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
หลักสถิติ
หลักฟิสิกส์
ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
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ST2021101
ST2021202
ST2031103
ST2031104
ST2031112
ST2051101
ST2051102
ST2021301

ทักษะการ
วิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข
ทักษะ
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร
ปัญญา
พิสัย
และความรับผิดชอบ
และ
เทคโนโลยี
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 1 2 3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ระบบสารสนเทศ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
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ST2022101
ST2022102
ST2022103
ST2022104
ST2022105
ST2022106
ST2022107
ST2022108
ST2022109
ST2022110

ทักษะการ
วิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข
ทักษะ
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร
ปัญญา
พิสัย
และความรับผิดชอบ
และ
เทคโนโลยี
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 1 2 3

 

















































 







































        





 







































        





 





































        





 







































  

    

   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
ภาษาการเขียนโปรแกรม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ปัญญาประดิษฐ์
เรขภาพคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
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ST2022111
ST2022112
ST2022113
ST2022114
ST2022115
ST2022116
ST2022117
ST2022118
ST2022119
ST2022120

ทักษะการ
วิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข
ทักษะ
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร
ปัญญา
พิสัย
และความรับผิดชอบ
และ
เทคโนโลยี
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 1 2 3

  





     
     

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ตรรกะดิจิทัล
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์





 







 







 









 



โปรแกรมสําหรับสํานักงานสมัยใหม่





 

การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ





การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่



ภาษาโปรแกรมทางเลือก
การค้นคืนสารสนเทศ
ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เฟส
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ST2022121
ST2022122
ST2023301
ST2023302
ST2023303
ST2023304
ST2023305
ST2023306
ST2023307
ST2023308

ทักษะการ
วิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข
ทักษะ
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร
ปัญญา
พิสัย
และความรับผิดชอบ
และ
เทคโนโลยี
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 1 2 3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การสร้างตัวแปลภาษา
ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
การทดสอบซอฟต์แวร์
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
ระบบฝังตัว
การประมวลผลกลุ่มเมฆ
วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
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ST2023309
ST2023310
ST2023311
ST2023312
ST2023313
ST2023314
ST2023315
ST2023316
ST2023317
ST2023318

ทักษะการ
วิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข
ทักษะ
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร
ปัญญา
พิสัย
และความรับผิดชอบ
และ
เทคโนโลยี
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 1 2 3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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ST2023319 การประมวลผลภาพดิจิทัล
ST2023320 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทักษะการ
วิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข
ทักษะ
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร
ปัญญา
พิสัย
และความรับผิดชอบ
และ
เทคโนโลยี
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 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏบัติ และการมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไป
ตามแผนการสอน ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตรควรมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา ควรเน้น
การทําวิ จัยสั มฤทธิ์ผลของการประกอบอาชี พบัณฑิต ที่ทํา อย่า งต่อเนื่องและนํา ผลวิ จัยที่ ได้มาปรั บปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการ
วิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ และ/หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึ งพอใจในบัณฑิ ตที่จบการศึกษาและเข้ าทํา งานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ ๕ เป็นต้น
2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
2.2.5 การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในส่ ว นของความพร้ อ มและความรู ้ จ าก
สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งกําหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียนและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความ
รู้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ
2.2.7.1 จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย
2.2.7.2 จํานวนสิทธิบัตร
2.2.7.3 จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
2.2.7.4 จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
2.2.7.5 จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เ ทศแนะนํ า แนวการเป็ น ครู ให้ กับ อาจารย์ ใหม่ ให้ มีความรู้ และเข้ าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาทักษะให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิชาการทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
คณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กํ า หนดการกํ า กั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําหน้าที่กํากับดูแลการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทําหน้าที่กํากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับ
คณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทําหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกปี และพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจําทุก ปี และแจ้ง ผลการสํา รวจให้กับ คณะได้รับ ทราบเพื่อ เป็น ข้อ มูล สํา หรับ การปรับ ปรุง พัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดําเนินงานคํานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลั ก สู ต รให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพของอาจารย์ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต จึ ง มี
การกําหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต ร
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด นอกจากนั้นจัดทําระบบการ
บริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามสํ า คัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื ่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกําหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลั ย และบริบ ทที่เ ปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับ ปรุงหลักสู ตรให้
ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลั ก สู ต รให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลั ก สู ต รกํ า หนดให้ มี ก ารประเมิ น ผู้ เ รี ย นที่ แ สดงมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
มาวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีการบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน โดยมี ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ห้ อ งสมุ ด และสื่ อ
สารสนเทศที่มีความเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนภายในหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีฝ่ายวางแผนดําเนินการจัดสรรงบประมาณประจําปี
พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามความจําเป็น เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์รองรับการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ สนับสนุนการสอนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
(1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอนบรรยายและการสอนภาคปฏิ บั ติ ก ารใช้ ส ถานที่ ข อง คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ห้องบรรยายของมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชา และห้องเรียนรู้ด้วย
ตนเองของสํานักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของของมหาวิทยาลัย อุปกรณ์เครื่องมือครุภัณฑ์ที่รองรับ
และสนับสนุนการเรียนการสอนใช้เครื่องมือที่ประจําห้องปฏิบัติการภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลให้บริการ แหล่งความรู้ที่
สนั บ สนุ น ข้ อมู ล วิ ช าการทางด้ า นวิ ทยาการคอมพิ ว เตอร์ และสาขาวิ ช าอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง ซึ่ งมี ทรั พยากร
สารสนเทศจํานวนไม่น้อยกว่า 49,749 รายการ และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 98 รายการ มีทรัพยากร
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 36,076 รายการ มี
ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ออนไลน์ไม่น้อยกว่า 15 ฐานข้อมูล ที่สามารถเข้าถึงได้จากระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยฯ และระบบเครือข่ายแบบ (SSL VPN) ที่จัดให้สําหรับนักศึกษาและอาจารย์เข้าถึงฐานข้อมูล
จากภายนอกเครือข่ายได้
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ า ยบริ ห ารและวางแผนของคณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สํ า นั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิ ทยาลัย จัด หาทรั พยากรเพื่อรองรั บสนั บสนุ น การให้บ ริ การ จั ด สรรงบประมาณ
รวมถึงการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ ฝ่ายบริหารและวางแผนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประสานงานกับ สาขาวิช าวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณ ในการจั ดซื้อวัส ดุ
อุ ป กรณ์ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ รวมถึ ง ซอฟต์ แ วร์ ที่ จํ า เป็ น รองรั บ การเรี ย นการสอนของสาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิ ว เตอร์ ให้ เพี ย งพอต่อความต้ องการในสาขาวิช าวิ ทยาการคอมพิ ว เตอร์ รวมถึ งจั ด หาเจ้ า หน้ า ที่
สนับ สนุน ดูแลวัส ดุอุปกรณ์และครุภั ณฑ์ให้พร้อมใช้ ปฏิบั ติงาน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี การ
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เสนอรายชื่อหนังสือ วารสาร
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ร่วมถึงทรัพยากรสารสนเทศ ให้ทางมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดซื้อโดยสํานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย สํ า รวจความต้ อ งการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ น
มหาวิทยาลัยและดําเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์ในระบบเช่า โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชา
ปฏิบัติอย่างพอเพียงต่อจํานวนนักศึกษา รวมทั้งการดูแลบํารุงรักษา และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
X
X
X
X
X
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
X
X
X
X
X
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
X
X
X
X
X
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
X
X
X
X
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
X
X
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
X
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคําแนะนํารวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมิน การเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิต ที่จ บตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สําเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ

ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียน พ.ศ. 2559
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ.1)
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผลงานของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวกาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั

ข้อร ว่าด้วยการเทียบโอน
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
1. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร พ.ศ. 2555
หน่วยกิตรวม
139 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
2. รายวิชาที่มีการปรับปรุง 02-212-101 วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
Introduction to Computer
Science
3(3-0-6)
ตรรกะ พีชคณิตบูลีน เลขคณิต
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น
และโครงสร้างข้อมูล ปัญหาในการค้นหา
และการจัดเรียงข้อมูล กองซ้อนและซับรู
ทีน การเรียกซ้ํา ระบบย่อยของ
คอมพิวเตอร์ หน่วยขับแผ่นบันทึก
อุปกรณ์รับเข้า/ส่งออกข้อมูล
ระบบปฏิบัติการ และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
02-212-102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming 1
3(2-2-5)
แนวความคิ ด พื้ น ฐานของภาษาโปรแกรม
การเขี ย นโปรแกรมโครงสร้ า ง ตั ว แปร ตั ว
ปฏิบัติการ ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออก
ข้อมูล คําสั่งควบคุมและคําสั่งปฏิบัติการทาง
ภาษา ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร ตั ว ชี้
และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจํา ตัวแปรโล
คอลและโกลบอล การส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน
สตริงก์ แฟ้มข้อมูล การรับเข้า/ส่งออกข้อมูล
แถวลําดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ การ
ออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การ
แก้ จุ ด บกพร่ อ งโปรแกรม และการสร้ า ง
โครงสร้างข้อมูลโดยใช้อ็อบเจกต์และตัวชี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หน่วยกิตรวม
130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ST2022120 วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
Introduction to Computer
Science
3(3-0-6)
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของอั ล กอริ ทึ ม เลขคณิ ต คอมพิ ว เตอร์
ระบบเลขฐานสอง ตรรกะบูลีนและเกต
โครงสร้ า งของระบบคอมพิ ว เตอร์
ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
โ ค ร ง ส ร้ า ง ข้ อ มู ล แ ล ะ ช นิ ด ข้ อ มู ล
นามธรรม
ST2022109 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-2-5)
การเขี ย นโปรแกรมโครงสร้ า ง ตั ว แปร
ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล
คํ า สั่ ง ควบคุ ม และคํ า สั่ งปฏิ บั ติ การทาง
ภาษา ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร
แถวลําดับและตัวชี้ ตัวแปรโลคอลและ
โกลบอล
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หลักสูตร พ.ศ. 2555
02-212-104 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2
Computer Programming 2
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2022111 การพัฒนาซอฟต์แวร์
ประยุกต์
Application Software
Development
3(2-2-5)

การปฏิบัติเขียนโปรแกรมที่เน้นการพัฒนา
โปรแกรมจริง การเขียนโค้ด การออกแบบ
การดี บั ก การทดสอบ และการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพ การเขี ย นโปรแกรมแบบ
โครงสร้ า ง การเขี ย นโปรแกรมย่ อ ย
โปรแกรมเรี ย กตั ว เอง กราฟิ ก ส์ การ
ประยุกต์ใช้งานแฟ้มข้อมูลและการสื่อสาร
รวมถึงศึกษาความเข้ากันได้ ความทนทาน
และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบ การฝึ ก
ทักษะโดยการปฏิบัติเขียนโค้ดและจัดทํา
โครงงานกลุ่ม

ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นโปรแกรม การแก้
จุ ด บกพร่ อ งทดส อบแล ะปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภ าพ ความเข้ า กั น ได้ ความ
ท น ท า น แ ล ะ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบ
โครงสร้ า ง การเขี ย นโปรแกรมย่ อ ย
โปรแกรมเรี ย กตั ว เอง กราฟิ ก การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านแฟ้ ม ข้ อ มู ล และการ
สื่ อ สาร การฝึ ก ทั ก ษะโดยการปฏิ บั ติ
เขียนโค้ดและจัดทําโครงงานกลุ่ม

02-212-105 โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms
3(3-0-6)

ST2022110 โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms
3(3-0-6)

ประเภทข้อมู ลนามธรรม ประเภทข้อมู ล
แบบตั ว ชี้ แ ละเวกเตอร์ เวลาทํ า งาน
และความซั บซ้อน รายการโยง กองซ้อน
แถวคอย การวนซ้ํ า และกรณี ศึ ก ษาด้ า น
การคํ า นวณ ต้ น ไม้ กราฟ ฮี ป ทวิ ภ าค
ขั้นตอนวิธีของต้นไม้ กรณีศึกษาด้านการ
เรี ยงลํ าดั บ ตารางแฮช การบี บอั ด ข้อมู ล
การจับคู่สตริง

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ประเภท
ข้ อมู ล แถวลํ า ดั บ และตั ว ชี้ เวลาการ
ทํ า งานและความซั บ ซ้ อ น รายการโยง
กองซ้อนและแถวคอย ต้นไม้ การค้นหา
และการเรี ย งลํ า ดั บ การวิ เ คราะห์
ขั้นตอนวิธี
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หลักสูตร พ.ศ. 2555
02-212-208 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2022118 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3(2-2-5)

สถาปั ต ยกรรม เป้ า หมายและโครงสร้ า ง
ของระบบปฏิ บั ติ ก าร การจั ด การการ
ประมวลผล การจั ด ตารางเวลาการ
ประมว ล ผ ล คว ามร่ ว มมื อ แล ะการ
ประสานเวลาของการประมวลผล สภาวะ
ติดตาย สาเหตุ เงื่อนไข การป้องกัน การ
จัดการหน่วยความจํา หน่วยความจํา
กายภาพ หน่วยความจําเสมือน
การจัดการหน่วยสํารองข้อมูล จานบันทึก
หน่ ว ยเก็ บ ขั้ น สาม หน่ ว ยรั บ เข้ า /ส่ ง ออก
แฟ้มข้อมูล สารบบ ระบบปฏิบัติการแบบ
กระจายเบื้องต้น

สถาปั ต ยกรรมและโครงสร้ า งของ
ระบบปฏิบัติการ การจัดการประมวลผล
การจั ด ตารางเวลา การประมวลผล
สภาวะติดตาย การจัดการหน่วยความจํา
หน่วยความจําเสมือน การจัดการหน่วย
สํารองข้อมูล จานบันทึกและหน่วยเก็บ
ขั้ น ส า ม ห น่ ว ย รั บ เ ข้ า /ส่ ง อ อ ก
แฟ้มข้อมูลและสารบบ

02-212-209 การพัฒนาซอฟต์แวร์
เชิงวัตถุ
Object-Oriented Software
Development
3(2-2-5)

ST2022117 การพัฒนาซอฟต์แวร์
เชิงวัตถุ
Object-Oriented Software
Development
3(2-2-5)

การเขี ย นโปรแกรมเชิ งอ็ อ บเจกต์ คลาส
อ็ อบเจกต์ ชนิ ด ข้ อมู ล นามธรรม การรั บ
คุ ณ ส ม บั ติ ถ่ า ย ท อ ด ก า ร ห่ อ หุ้ ม
ภาวะพหุสัณฐาน และการนําของเดิมมาใช้
ใหม่ กระบวนทัศน์ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์ ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้ระบบงานเชิงอ็อบเจกต์

การเขีย นโปรแกรมเชิงวั ตถุ การรั บ
คุ ณ สมบั ติ ถ่ า ยทอด การห่ อ หุ้ ม ภาวะ
พหุสัณฐานและการนําของเดิมมาใช้ใหม่
การจั ด การข้ อ ผิ ด พลาด กระบวนทั ศ น์
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
การ
วิ เ คราะห์ อ อกแบบและประยุ ก ต์ ใ ช้
ระบบงานเชิงวัตถุ
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หลักสูตร พ.ศ. 2555
02-212-210 องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and
Architecture
3(0-3-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2022122 องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and
Architecture
3(0-3-6)

ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล
หน่วยความจํา มอดูลรับเข้า/ส่งออก การ
เชื่อมต่ อองค์ป ระกอบดังกล่ าว หน่ว ย
ประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม รีจิสเตอร์
หน่วยคํานวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ
หน่ ว ยคํ า สั่ งและการเชื่ อ มต่ อ ของหน่ ว ย
ดังกล่าว สถาปัตยกรรม การออกแบบ
ชุ ด คํ า สั่ ง และชนิ ด ข้ อ มู ล หั ว ข้ อ การ
จัดระบบ การทําไปป์ไลน์ การจัดระบบ
คอมพิวเตอร์แบบขนาน การจัดระบบ
หน่ ว ยประมวลผลหลายชุ ด และการ
ประมวลผลเชิงเวกเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล
หน่วยความจําและมอดูลรับเข้า/ส่งออก
หน่ ว ยประมวลผลกลาง หั ว ข้ อทาง
สถาปัตยกรรม การออกแบบชุดคําสั่ง
แ ล ะ ช นิ ด ข้ อ มู ล ก า ร จั ด ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์แบบขนาน การจัดระบบ
หน่วยประมวลผลหลายชุด

02-212-211 คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
Discrete Mathematics
3(0-3-6)

ST2021101 คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
Discrete Mathematics
3(0-3-6)

ตรรกะประพจน์ ตรรกะประโยคเปิ ด เซต ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ทฤษฎี
ทฤษฎี จํ า นวนเบื้ อ งต้ น วิ ธี ก ารพิ สู จ น์ จํานวน การนับและความน่าจะเป็น
ทฤษฎีเซต การพิสูจน์สมบัติของเซต การ ความสัมพันธ์ กราฟ ต้นไม้
นั บ แ ล ะ ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร เ รี ย ง
สับ เปลี่ ย น การจั ด หมู่ ทฤษฎี บ ททวิ น าม
สามเหลี่ยมพาสคาล ความน่าจะเป็นอย่าง
มีเงื่อนไข ฟังก์ชัน หลักการ ช่องนกพิราบ
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ลําดับบางส่วน
ความสัมพันธ์ลําดับสมบูรณ์ ลําดับ อุปนัย
เชิงคณิตศาสตร์ กราฟและต้นไม้ วิถีและ
วงจร ต้นไม้ทวิภาค และต้นไม้ ทอดข้าม
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รายการ

หลักสูตร พ.ศ. 2555
02-212-212 การออกแบบและ
วิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
Design and Analysis of
Algorithms
3(0-3-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2022112 การออกแบบและ
วิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
Design and Analysis of
Algorithms
3(0-3-6)

ทฤษฎีของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ความ
ต้ อ งการเนื้ อ ที่ แ ละเวลาที่ ต้ อ งการของ
ขั้นตอนวิธี การเรียกตัวเอง การวิเคราะห์
ชั้ น ความซั บ ซ้ อ น เทคนิ ค การออกแบบ
ขั้ น ตอนวิ ธี ขั้ น ตอนวิ ธี แ บบต่ า งๆ การ
เรี ย งลํ า ดั บ และการค้ น หาข้ อ มู ล และ
ปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข อัลกอริธึมส์แบบ
ขนาน

ทฤษฎี ข องขั้ น ตอนวิ ธี การวิ เ คราะห์
ความต้องการเนื้อที่และเวลาที่ต้องการ
ของขั้ น ตอนวิ ธี การเรี ย กตั ว เอง การ
วิเคราะห์ ชั้นความซับซ้อน เทคนิ คการ
ออกแบบขั้ น ตอนวิ ธี ขั้ น ตอนวิ ธี แ บบ
ต่ า งๆ การเรี ย งลํ า ดั บ และการค้ น หา
ข้อมูล

02-212-213 ภาษาการเขียนโปรแกรม
Programming Languages
3(2-2-5)

ST2022114 ภาษาการเขียนโปรแกรม
Programming Languages
3(2-2-5)

คํ า จํ า กั ด ความของภาษา ไวยากรณ์
รูปแบบ และความหมายของภาษา ภาษา
ดั้งเดิม ชนิดข้อมูล โครงสร้างการควบคุม
โครงสร้างบล็อก ตัวแปลภาษา เทคนิคการ
แปลภาษา โปรแกรมขณะปฏิบัติงานและ
คอมพิวเตอร์เสมือน ภาษาแนวใหม่ ภาษา
ฟังก์ชัน ภาษาตรรกะ และภาษามาร์คอัพ
แ น ว คิ ด เ ชิ ง วั ต ถุ แ ล ะ ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ
ซอฟต์ แ วร์ คลาสอิ น สแตนซ์ วิ ธี ก าร
ส่ ง ผ่ า นคํ า ร้ อ งขอการสื บ ทอดคุ ณ สมบั ติ
การผูกวิธีการกับการร้องขอ การพ้องรู ป
โครงร่า งการโปรแกรม ส่ ว นประกอบ
ซอฟต์แวร์ สร้างยูนิตเพื่อทดสอบโค้ด

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ไทป์ซิสเต็ม
การนําเสนอโปรแกรม การแปลภาษา
และปฏิ บั ติ การรั น โปรแกรม การเขี ย น
โปรแกรมเชิงฟังก์ชัน
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รายการ

หลักสูตร พ.ศ. 2555
02-212-214 ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2022104 ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
3(2-2-5)

ระบบ แฟ้ ม ข้ อ มู ล ร ะบบ ฐ าน ข้ อ มู ล
องค์ ป ระกอบและสถาปั ต ยกรรมของ
ฐานข้ อ มู ล วั ฏ จั กร การพั ฒ นฐานข้ อ มู ล
การออกแบบฐานข้ อมู ล ในระดั บ แนวคิ ด
และระดับกายภาพ การทํานอร์มอลไลเซ
ชัน ภาษาที่ใช้ในฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ใน
การสื บ ค้ น แบบง่ า ย (เอสคิ ว แอล) การ
สื บ ค้ น ตามตั ว อย่ า ง (คิ ว บี อี ) ฐานข้ อ มู ล
เชิงอ็อบเจกต์และฐานข้อมูลแบบกระจาย
เบื้องต้น

ฐ า น ข้ อ มู ล อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ข อ ง ฐ า น ข้ อ มู ล
แ บ บ จํ า ล อ ง ข้ อ มู ล ก า ร อ อ ก แ บ บ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทํานอร์มอล
ไลเซชั น ภาษาในการค้ น คื น ข้ อ มู ล
ความคงสภาพของข้อมูล การฟื้นสภาพ
ความปลอดภัยของฐานข้อมูล

02-212-215 การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย
Data communication and
Network
3(3-0-6)

ST2022119 การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย
Data Communication and
Networks
3(3-0-6)

แนวคิดของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
มาตรฐานระบบเปิด สื่อนําสัญญาณ
การส่งข้อมูลในชั้นกายภาพ การควบคุมใน
ระดั บ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล เทคโนโลยี ข อง
เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ บ ริ เ วณเฉพาะที่
และบริ เ วณกว้ า ง สถาปั ต ยกรรมการ
สื่อสารและโพรโทคอล

ก า ร สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย
มาตรฐานระบบเปิด สื่อนําสัญญาณ การ
ส่งข้อมู ลในชั้ นกายภาพ การควบคุมใน
ระดั บ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล เทคโนโลยี ข อง
เครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ บ ริ เ วณเฉพาะที่
และบริ เ วณกว้ า ง สถาปั ต ยกรรมการ
สื่อสารและโพรโทคอล
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รายการ

หลักสูตร พ.ศ. 2555
02-212-316 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Method
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2021202 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Method
3(2-2-5)

ความคลาดเคลื่ อ นในการคํ า นวณเชิ ง
ตัวเลข การหารากของสมการ การหาผล
เฉลยของระบบสมการเชิ ง เส้ น การ
ประมาณค่าในช่ ว งและการถดถอย การ
หาอนุพันธ์และการอินทิกรัล เชิงตัวเลข
การแก้ปัญหาเชิงตัวเลขโดยใช้โปรแกรม
สํ า เร็ จ รู ป และการเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ
แก้ปัญหาเชิงตัวเลข

ความคลาดเคลื่ อ นในการคํ า นวณเชิ ง
ตัวเลข การหารากของสมการ การหา
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิง
เส้ น และระบบสมการไม่ เ ชิ ง เส้ น การ
ประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์และ
ปริ พั น ธ์ เชิ ง ตั ว เล ข ฝึ ก การเขี ย น
โปรแกรมและใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
คํานวณเชิงตัวเลข

02-212-317 การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3(3-0-6)

ST2022105 การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3(3-0-6)

องค์ประกอบของระบบ วงจรการพัฒนา
ระบบ วิธีวิเคราะห์ระบบ และเครื่องมือ
สนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษา
ความเป็ น ไปได้ ข องระบบในทางเทคนิ ค
ทางปฏิ บั ติ และทางเศรษฐกิ จ การใช้
แผนภาพวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ
การใช้ แ ผนภาพแสดงความสั ม พั น ธ์ ข อง
ข้อมูลการออกแบบ การรับข้อมูล การ
ออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูล การทําเอกสารประกอบ และ
การนําเสนอผลงาน

วงจรการพั ฒ นาระบบ การกํ า หนด
ปั ญ หาและการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้
การวินิจฉัยความต้องการของสารสนเทศ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ
คุณลักษณะเฉพาะทางตรรกศาสตร์ การ
ออกแบบทางตรรกศาสตร์ แ ละการ
ออกแบบทางกายภาพ การทดสอบ
โปรแกรม การทําเอกสาร
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รายการ

หลักสูตร พ.ศ. 2555
02-212-318 ระบบสารสนเทศ
Information Systems
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2022101 ระบบสารสนเทศ
Information Systems
3(3-0-6)

ระบบสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การใช้เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบทาง
ธุรกิจ ทฤษฎีระบบคํานวณผลทางธุรกิจ
วิ ธี ก า ร ใ น วั ฏ จั ก ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร คํ า น ว ณ แ ล ะ ก า ร
ประมวลผลด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
จั ด การฐานข้ อ มู ล และการใช้ การสื่ อ สาร
ข้อมูลเป็นพื้นฐานของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์ การใช้
เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ
ทฤษฎีระบบคํานวณผลทางธุรกิจ วิธีการ
ในวั ฏ จั กรการพั ฒ นาระบบ เทคโนโลยี
การคํ า นวณและการประมวลผลด้ ว ย
คอมพิ ว เตอร์ ระบบจั ด การฐานข้ อมู ล
และการใช้การสื่อสารข้อมูลเป็นพื้นฐาน
ของระบบสารสนเทศ

02-212-320 ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3(2-2-5)

ST2022115 ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3(2-2-5)

ประวั ติ ความเป็ นมาของปัญ ญาประดิ ษฐ์
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ มี น ส์ เ อ น
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ดั้ ง เดิ ม การประยุ ก ต์ ใ ช้
เ ท ค นิ ค ข อ ง ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น การค้ น หาโดยไม่ มีการ
ชี้แนะ การค้นหาโดยมีเชาวน์ปัญญาช่วย
การค้ น หาเมื่ อ มี คู่ ป รปั ก ษ์ การเล่ น เกม
ตรรกะเงื่อนไข ระบบผู้เชี่ยวชาญโดยใช้กฎ
การจั ด การความไม่ แ น่ น อนในระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ ตรรกะคลุมเครือ เครือข่ายใย
ประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเจเนติก
การโปรแกรมเจเนติก

ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ การแทนองค์ ค วามรู้
และการให้ เ หตุ ผ ล ตรรกศาสตร์ เ ชิ ง
ประพจน์ แ ละตรรกศาสตร์ ภ าคแสดง
การค้นหาแบบฮิวรีสติก การค้นหาแบบ
ไม่ มี ข้ อ มู ล การค้ น หาแบบปรปั ก ษ์
เทคนิคการแก้ปัญหาบนฐานความรู้ การ
ให้เหตุผลบนความไม่แน่นอน การเรียนรู้
ของเครื่อง
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รายการ

หลักสูตร พ.ศ. 2555
02-212-422 โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
Computer Science Project
3(0-6-3)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2022108 โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
Computer Science Project
3(0-6-3)

จัด ทํ าโครงงานหรือปั ญหาทางวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร์ เป็ น การทํ า งานกลุ่ ม หรื อ
รายบุ ค คลภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของ
อาจารย์ ที่ปรึ กษา นั กศึ กษาต้องนํา เสนอ
เอกสารและโครงการที่ ไ ด้ จั ด ทํ า ต่ อ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ

การค้ น คว้ า ทดลองเพื่ อ แก้ ปั ญ หาหรื อ
พั ฒ น า ง า น ท า ง ด้ า น วิ ท ย า ก า ร
คอมพิ ว เตอร์ ภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ล
ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงงาน การ
นํ า เสนอผลงาน จั ด ทํ า รายงานตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

02-213-305 การใช้โปรแกรมสําหรับ
สํานักงานสมัยใหม่
Application of Software for
Modern Office
3(2-2-5)

ST2023303 โปรแกรมสําหรับ
สํานักงานสมัยใหม่
Software for Modern Office
3(2-2-5)

ประเภทของโปรแกรมสํ า หรั บ สํ านั กงาน
ใหม่ การใช้โปรแกรมสําหรับสํานักงานแต่
ละประเภท การนํ า โปรแกรมสํ า หรั บ
สํ า นั กงานไปประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เ หมาะสมกั บ
งานอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย การ
นําเสนอและการจัดการข้อมูล การจัดทํา
รายงานและเอกสารในรูปแบบต่างๆ

โปรแกรมสําหรับสํานักงานใหม่ การใช้
โปรแกรมสํ า หรั บ สํ า นั ก งานแต่ ล ะ
ประเภท การนํ า โปรแกรมสํ า หรั บ
สํานักงานไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น สมั ย
การนํ าเสนอและการจั ดเก็บ ข้ อมู ลการ
จั ด ทํ า รายงานและเอกสารในรู ป แบบ
ต่างๆ
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รายการ

หลักสูตร พ.ศ. 2555
02-213-306 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
3(0-3-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2022103 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
3(0-3-6)

พฤติ กรรมมนุ ษย์ กระบวนวิ ธี การบั น ทึ ก
และแปลพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์
การทํา งาน เทคนิคการสั งเกต การ
ออกแบบสอบถาม เทคนิ คการวิเคราะห์
แ ล ะ ก า ร โ ม เ ด ล ง า น วิ ธี แ ส ด ง ส่ ว น
ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละเครื่ อ งมื อ สร้ า งต้ น แบบ
ขั้นตอนการเรียนรู้ การศึกษาการใช้งาน
และการวิ เ คราะห์ โ พรโทคอลการใช้ คํ า
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
4 แนวทางการทดลองทําจริง การเรียนรู้
ของมนุษย์ การทํานายและการเลียนแบบ
ปฏิ สัมพั นธ์ ร ะหว่ างมนุ ษย์กับ มนุ ษย์และ
กรณีศึกษา
02-213-308 การสร้างตัวแปลภาษา
Compiler Construction
3(2-2-5)

ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ กั บ
คอมพิวเตอร์ แบบจําลองการออกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ การออกแบบความปลอดภัย
ทางการยศาสตร์ ข องมนุ ษ ย์
การ
ออกแบบและทดสอบโดยยึ ด ผู้ ใ ช้ เ ป็ น
ศูนย์กลาง วิธีการทางสถิติสําหรับการวัด
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ป ฏิ สั ม พั น ธ์
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สําหรับ
การออกแบบและการพั ฒ นาส่ ว นต่ อ
ประสาน ทิ ศ ทางของเทคโนโลยี ก าร
โต้ ต อบแบบใหม่ สํ า หรั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในยุคยูบิค
วิตัสคอมพิวติ้ง
ST2023309 การสร้างตัวแปลภาษา
Compiler Construction
3(2-2-5)

ภาพรวมของเครื่องมือแปลภาษาโปรแกรม
ระดับสูง การวิเคราะห์คํา โทเคน ไฟไนต์
ออโตมาตา ตารางสั ญ ลั ก ษณ์ การ
วิเคราะห์ไวยากรณ์ วจีวิภาค การตรวจ
ชนิ ด ข้ อ มู ล การจั ด การสภาพแวดล้ อ ม
ข ณ ะ โ ป ร แ ก ร ม ทํ า ง า น ก า ร ส ร้ า ง
ภาษากลางและภาษาเครื่ องและเทคนิ ค
ปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
พร้ อ มยกตั ว อย่ า งการสร้ า งคอมไพเลอร์
สําหรับภาษาที่กําหนด

เครื่ องมื อแปลภาษาโปรแกรมระดั บ สู ง
การวิ เ คราะห์ คํ า ศั พ ท์ การวิ เ คราะห์
ไวยากรณ์ ตารางสั ญ ลักษณ์ การตรวจ
ชนิ ด ข้ อ มู ล การจั ด การสภาพแวดล้ อ ม
ข ณ ะ โ ป ร แ ก ร ม ทํ า ง า น ก า ร ส ร้ า ง
ภาษากลางและภาษาเครื่องและเทคนิค
ปรั บ ปรุ ง โปรแกรมให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สู ง ขึ้ น พร้ อ มยกตั ว อย่ า งการสร้ า ง
คอมไพเลอร์สําหรับภาษาที่กําหนด
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รายการ

หลักสูตร พ.ศ. 2555
02-213-311 ระบบฐานข้อมูลแบบ
ไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์
Client-Server Database Systems
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2023311 ระบบฐานข้อมูลแบบ
ไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์
Client-Server Database Systems
3(2-2-5)

ระบบกระจายและไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์
สถาปัตกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล
แบบไคลเอนท์ เ ซิ ร์ ฟ เวอร์ ระบบจั ด การ
ฐานข้อมูลแบบต่างระบบ ตัวแบบของตัว
บริ ก ารฐานข้ อ มู ล การรวมส่ ว นการจั ด
ทรัพยากรระบบปฏิบัติการแบบไคลเอนท์
เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
ความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลแบบไคลเอนท์
เซิร์ ฟเวอร์การออกแบบระบบฐานข้ อมู ล
การควบคุ มการเปลี่ ย นแปลงข้ อมู ล การ
ประมวลผลข้ อ คํ า ถาม การแยกส่ ว นข้ อ
คํ า ถาม และการกํ า หนดขอบเขตข้ อ มู ล
การควบคุ ม สภาวะพร้ อ มกั น ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ การคื น สภาพและความ
ปลอดภัย การออกแบบส่วนประยุกต์ด้วย
ระบบติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก การประเมิน
ประสิทธิภาพ การกระจายซอฟต์แวร์
แนวโน้ มในอนาคตของระบบฐานข้ อ มู ล
แบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์
02-213-312 การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
3(3-0-6)

ระบบกระจายและไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์
สถาปัตกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล
แบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลแบบกระจาย ตัวแบบของตัว
บริการฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการแบบ
ไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ การออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ การ
ควบคุ ม การเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล การ
ประมวลผลข้ อ คํ า ถาม การควบคุ ม
สภาวะพร้อมกัน การคืนสภาพและความ
ปลอดภัย

การค้ น คื นข้ อ คว า ม ธ รรม ช าติ ข อ ง
สารสนเทศ การแทนและโครงสร้ า ง
สารสนเทศ การค้ นคื นข้อความหรือการ
ค้ น คื น สารสนเทศอย่ า งเต็ ม ทั้ ง แบบมี
ข้ อ กํ า ห น ด แ ล ะ ไ ม่ มี ข้ อ กํ า ห น ด
องค์ประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศ
ปัญหาในการค้นคืนข้อความอย่างเต็ม
โพลีกามี ซีโนนีมีไฮเปอร์นีมี ไฮโปนีมี
ข้อคําถามเชิงข้อความ ส่วนต่อประสานกับ

การค้นคืนด้วยบูลีน การค้นคืนข้อความ
การทําดัชนีข้อความ การให้คะแนนและ
น้ํ า หนั ก ของกลุ่ ม และเวกเตอร์ ส เปส
การประเมิน การจั ดกลุ่มและจํา แนก
เอกสาร การรวบรวมและทําดัชนีของ
เว็บการวิเคราะห์ลิงค์

ST2023307 การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
3(3-0-6)

124

รายการ

หลักสูตร พ.ศ. 2555
02-213-312 การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2023307 การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
3(3-0-6)

ผู้ใช้ของระบบค้นคืนสารสนเทศ วิธีการค้น
คืนข้อความ วิธีเชิงอินเด็กซ์ วิธีจับคู่สตริง
อย่างง่าย ขั้นตอนวิธีเคเอ็มพี
การประมาณการการจับคู่ ต้นไม้แบบแพ็ต
การวิ เ คราะห์ การจั ดกลุ่ ม พื้ น ที่เ วกเตอร์
การทําอินเด็กซ์เชิง ความหมายแฝง การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ เครือข่ายใย
ประสาทเทียม และเครื่องช่วยการค้นคืน
ข้อความ
02-213-313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ST2023312 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
Computer Networks
3(2-2-5)
3(2-2-5)
เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น สื่ อ ส่ ง
สัญญาณ โครงสร้างการวางเคเบิล แนวคิด
ทั่วไป การวางเคเบิลในแนวราบ ข่ายสาย
แกนหลัก พื้นที่โทรคมนาคม การทดสอบ
และ การรั บ รองการวางเคเบิ ล การ
ออกแบบการวางเคเบิ ล การติ ด ตั้ ง สาย
เคเบิล การทํางานของบริดจ์
โพรโทคอลต้ น ไม้ แ บบทอดข้ า มข่ า ยงาน
บริ เ วณเฉพาะที่ อี เ ทอร์ เ น็ ต การสลั บ
เส้ น ทางขั้ น พื้ น ฐาน ข่ า ยงานบริ เ วณ
เฉพาะที่ แ บบ เสมื อ นที่ อ ยู่ อิ น เทอร์ เ น็ ต
การจัดเส้นทางแบบคงที่ การจัดเส้นทาง
แบบพลวั ต โพรโทคอลการจั ด เส้ น ทาง
สารสนเทศ การจัดเส้นทางแบบระยะสั้น
เป็ น อั น ดั บ แรก การปรั บ ตั้ ง อุ ป กรณ์ จั ด
เส้ น ทางขั้ น พื้ น ฐาน การเชื่ อ มต่ อ แบบ
อนุกรมและข่ายงานบริเวณเฉพาะที่แบบ
ไร้สาย

เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ สื่ อ ส่ งสั ญ ญาณ
โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ว า ง เ ค เ บิ ล พื้ น ที่
โทรคมนาคม อุ ป กรณ์ ร ะบบเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล แนวคิดการจัด
เส้นทางระบบเครือข่าย เครือข่ายแบบ
ไร้สาย
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รายการ

หลักสูตร พ.ศ. 2555
02-213-414 การประมวลผล
ภาพดิจิทัล
Digital Image Processing
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2023319 การประมวลผล
ภาพดิจิทัล
Digital Image Processing
3(2-2-5)

หลั ก การพื้ น ฐานของภาพดิ จิ ทั ล และ
ทฤษฎี ก ารประมวลผลภาพดิ จิ ทั ล การ
แปลงภาพ การปรั บ ปรุ ง ภาพ การแบ่ ง
ส่ ว นภาพ การฟื้ น ฟู ภ าพ การแทนและ
อธิ บ าย การตรวจจั บ ภาพ การบี บ อั ด
ข้อมูลภาพ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและ
การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลภาพ
02-213-145 เรขภาพคอมพิวเตอร์
Computer Graphics
3(2-2-5)

ภาพดิจิทัลและการประมวลภาพดิจิทัล
การแปลงภาพ การกรองภาพ การแบ่ง
ส่วนภาพ การดําเนินการมอร์โฟโลยีกับ
ภาพ การตรวจจับข้อมูลในภาพ การรู้จํา
ข้ อ มู ล ภาพ
ฝึ ก เขี ย นโปรแกรม
แอปพลิเคชันด้านการประมวลผลภาพ

ความรู้เบื้องต้นสําหรับระบบคอมพิวเตอร์
กราฟิ ก ส์ แ ละส่ ว นชุ ด คํ า สั่ ง ราสเตอร์
กราฟิ กส์ เวคเตอร์ กราฟิ กส์ พื้น ฐานทาง
คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
การแปลงรู ป เรขาคณิ ต 2 มิ ติ การแบ่ ง
ส่วนภาพ อัลกอริทึมในการวาดเส้นแบบเบ
รสเซนแฮม การแปลงภาพ การหมุนภาพ
การย่อขยายภาพ การฉายภาพ การตัด
ภาพ การวาดภาพเคลื่อนไหว เรขภาพ 3
มิ ติ รู ป เรขาคณิ ต 3 มิ ติ การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

ระบบคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก ส์ แ ละส่ ว น
ชุ ด คํ า สั่ ง ราสเตอร์ ก ราฟิ ก ส์ เวคเตอร์
กราฟิ ก ส์ พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์
สําหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การแปลง
รู ป เรขาคณิ ต 2 มิ ติ การแบ่ งส่ ว นภาพ
อัลกอริทึมในการวาดเส้นแบบเบรสเซน
แฮม การแปลงภาพ การหมุนภาพ การ
ย่อขยายภาพ การฉายภาพ การตัดภาพ
การวาดภาพเคลื่อนไหว เรขภาพ 3 มิติ
รู ป เรขาคณิ ต 3 มิ ติ การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

ST2022116 เรขภาพคอมพิวเตอร์
Computer Graphics
3(2-2-5)

126

รายการ

หลักสูตร พ.ศ. 2555
02-011-301 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative
Education
1(0-2-1)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2021301 การเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative
Education
1(0-2-1)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการ
สหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ
หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรม
องค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพจรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมาย
แรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส
ระบบมาตรฐานการ
02-213-417 สหกิจศึกษาทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Co-operative Education for
Computer Science
6(0-40-0)

กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา การเลื อ ก
สถานประกอบการและการสมั ค รงาน
การสั ม ภาษณ์ ง านอาชี พ การพั ฒ นา
บุ ค ลิ ก ภาพ กฎหมายแรงงานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและ
ความปลอดภั ย การเขี ย นรายงานและ
การนําเสนองาน

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือน
หนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ
ในตําแหน่งตามที่ตรงกับสาขาวิชาและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ของ
สถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน และรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้
นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําให้
เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์
จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ก่อนสําเร็จการศึกษา

ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง ด้ า น วิ ท ย า ก า ร
คอมพิ ว เตอร์ เ สมื อ นพนั ก งานของ
หน่ ว ยงานตามลักษณะงานในตํา แหน่ ง
งานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อย
กว่ า 16 สั ป ดาห์ จั ด ทํ า รายงานการ
ปฏิบัติงานหรือรายงานการทําโครงงาน
ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศ

ST2023301 สหกิจศึกษาทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Cooperative Education for
Computer Science
6(0-40-0)
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5. รายวิชาที่เพิ่ม

หลักสูตร พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2023313 ระบบปฏิบัติการ
เครือข่าย
Network Operating Systems
3(2-2-5)
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย การจัดการ
การติ ด ตั้ ง การกํ า หนดค่ า ระบบ
เครื อ ข่ า ย สภาพแวดล้ อ มแบบเสมื อ น
จริ ง การจั ด การระบบบริ ก ารใน
เครื อข่ า ย การบริ ห ารเครื่ องเซอร์ เ วอร์
การแก้ไขปัญหาและความปลอดภัย
ST2023314 การทดสอบซอฟต์แวร์
Software Testing
3(2-2-5)
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ว น ส อ บ คุ ณ ภ า พ
ซอฟต์ แ วร์ มาตรฐานการทดสอบ
ซอฟต์ แวร์ การวางแผน เทคนิควิ ธีการ
ทดสอบและการทดสอบ เครื่ อ งมื อ
สํ า หรั บ การทดสอบซอฟต์ แวร์ การ
ทดสอบซอฟต์ แ วร์ กั บ โดเมนของการ
ประยุกต์ใช้
ST2023315 การออกแบบส่วนติดต่อ
ผู้ใช้งาน
User Interface Design
3(2-2-5)
การออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน การ
จั ด การเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ข อง
ผู้ ใ ช้ ง าน การสอบถามสํ า รวจความ
ต้ องการผู้ ใช้ งาน เทคนิ คการวิ เ คราะห์
และออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน การ
สร้ างต้น แบบส่ว นติ ด ต่อผู้ใช้งานโดยใช้
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ใ น เ ชิ ง
อุตสาหกรรม การสร้างชิ้นงานจําลองได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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หลักสูตร พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2023316 ระบบฝังตัว
Embedded Systems
3(2-2-5)
การออกแบบฮาร์ ด แวร์ และซอฟต์ แวร์
ของระบบฝั ง ตั ว การออกแบบการ
เ ชื่ อ ม ต่ อ ก า ร กํ า ห น ด ค่ า ก า ร
ติดต่อสื่อสารและการเขียนโปรแกรมบน
ระบบฝังตัว
ST2023317 การประมวลผลกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
บริการแบบกลุ่มเมฆ การย้ายโปรแกรม
ประยุกต์ขึ้นบริการแบบกลุ่มเมฆ ระบบ
ขั้ น ตอนการทํ า งานที่ ใช้ ส ถาปั ต ยกรรม
การประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ การ
ทดสอบประสิทธิภาพบนสถาปัตยกรรม
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การสร้าง
บรรยากาศบริ ก ารการประมวลผลบน
กลุ่มเมฆ โอเพนซอร์สแพลตฟอร์มแบบ
กลุ่มเมฆ
ST2023318 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
Introduction to Data Science
3(3-0-6)
วิทยาการข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ การบรรยายและสรุป
ข้อมูล การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
การจัดกลุ่มข้อมูล โมเดลเชิงเส้นและไม่
เป็น เชิงเส้น การสร้า งแบบจํา ลองเพื่ อ
พยากรณ์ เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่

ภาคผนวก ง
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ.1)
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้พื้นฐาน
หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เนื้อหาสาระสําคัญในแต่ละสาขาวิชาของสาขาคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นกลุ่มความรู้
ต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่ละกลุ่มความรู้สามารถจําแนกย่อย
เป็นเนื้อหาความรู้โดยความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้พื้นฐานแสดงรายละเอียด
เนื้อหารายวิชาตามตารางดังต่อไปนี้
องค์ความรู้

ขอบเขตความรู้
1

2

3

4

5

1. องค์ความรู้ด้านโครงสร้างดิสคริต (Discrete Structures)
1.1. ST2021101 คณิตศาสตร์ดิสครีต

X

2. องค์ความรู้ด้านพื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals)
2.1. ST2022109 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

X

X

2.2. ST2022117 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

X

X

2.3. ST2022111 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์

X

X

3. องค์ความรู้ด้านความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี (Algorithms and Complexity)
3.1. ST2022110 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

X

X

3.2. ST2022112 การออกแบบและวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธี

X

X

4. องค์ความรู้ด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรม (Architecture and Organization)
4.1. ST2022121 ตรรกะดิจิทัล

X

4.2. ST2022122 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์

X

5. องค์ความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
5.1. ST2022118 ระบบปฏิบัตกิ าร

X

X
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องค์ความรู้

ขอบเขตความรู้
1

2

3

4

5

6. องค์ความรู้ด้านการประมวลผลเครือข่าย (Net-Centric Computing)
6.1. ST2022119 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

X

7. องค์ความรู้ด้านภาษาการเขียนโปรแกรม (Programming Languages)
7.1. ST2022114 ภาษาการเขียนโปรแกรม

X

7.2. ST2022117 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

X

8. องค์ความรู้ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)
8.1. ST2022103 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์

X

X

9. องค์ความรู้ด้านกราฟิกและการประมวลผลภาพ (Graphics and Visual Computing)
9.1. ST2022116 เรขภาพคอมพิวเตอร์

X

10. องค์ความรู้ด้านระบบชาญฉลาด (Intelligent Systems)
10.1. ST2022115 ปัญญาประดิษฐ์

X

11. องค์ความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศ (Information Management)
11.1. ST2022101 ระบบสารสนเทศ

X

X

11.2. ST2022104 ระบบฐานข้อมูล

X

X

12. องค์ความรู้ด้านประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ (Social and Professional Issues)
12.1. ST2022102 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

X

13. องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
13.1. ST2022113 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

X
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องค์ความรู้

ขอบเขตความรู้
1

2

3

4

14. องค์ความรู้ด้านศาสตร์เพื่อการคํานวณ (Computational Science)
14.1. ST2021202 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

X

หมายเหตุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีขอบเขตความรู้ 5 ด้านที่กําหนดใน มคอ.1
สาขาคอมพิวเตอร์ดังนี้
1) ด้านประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
2) ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3) ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
4) ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
5) ด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

5
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน

ตําแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทํางาน

ผลงานทางวิชาการ
Journal:

Proceeding:

นายศิริชัย สาระมนัส
อาจารย์
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549
ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนสําหรับผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษา
- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรอาจารย์นิเทศ
สหกิจศึกษา
- โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาการประกัน
คุณภาพและกรอบมาตรฐาน (TQF)
- โครงการอบรมการ MATLAB Fundamentals
- โครงการอบรมการ MATLAB Simulink® for System Design
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2913-2424 ต่อ 4211
E-mail : sirichai.s@rmutp.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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นายธีปกร ศิริวรรณ
6. วิศวกรระดับ 8 ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
นายคะนองฤทธิ์ บัวงาม
7. วิศวกร 8 ผู้จัดการศูนย์บริหารและจัดการโครงการ
ส่วนปฏิบัติการระบบสื่อสัญญาณ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
นายวิเชียร คงทน
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8. ตัวแทนบริษัท Oracle Corporation (Thailand) Co., Ltd.
นายบุญชัย ปุณธันย์
9. ตัวแทนบริษัท First Logic Co., Ltd.
นายอมรเทพ อวยจินดา
กรรมการดําเนินงาน
1. นายธนพงศ์
2. นางสาวสุนิสา
3. นายศิริชัย
4. นางวิภา
5. นางอุบลวัลย์
6. นางสุธาดา
7. นายสุรเชษฐ์
8. นางวีรวรรณ
9. นางสาวธิดาวรร
10. นางนิภาพร
11. นางภภัสสร
12. นางสาวณัฐติญา
13. นางสาวเมธิญาณินฆ์

สารีอินทร์
สายอุปราช
สาระมนัส
จักรชัยกุล
อินทรปัญญา
ศรีเกตุ
เรืองประโคน
จันทนะทรัพย์
คล้ายศรี
ปัญญา
สิงหธรรม
ไข่ติยากุล
คําขาว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

