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คํานํา
หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ได้ท าํ การปรั บ ปรุ ง
หลักสู ตรเมื่อปี พ.ศ. 2551 และในปี การศึกษา 2553 คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตรจึงทําการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรอีกครั้งเพื่อให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education ; TQF : HEd) พ.ศ.2552 และเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 11 รวมทั้งสนองต่อความต้องการของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว หลักสู ตรฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ผลิ ต บัณ ฑิ ต นัก ปฏิ บ ัติ ส าขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ค วามรู ้ ด้า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ปฏิบตั ิงานได้จริ ง มีคุณธรรม จริ ยธรรม
รวมทั้งมีความรั บผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม นอกจากนี้ ในหลักสู ตรฉบับนี้ ได้กาํ หนดให้มีการ
เรี ยนรู ้ในกลุ่มวิชาเสริ มสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ในการปฏิบตั ิงานเสริ มสร้างประสบการณ์ และรู ้จกั แก้ปัญหาในสภาพการทํางานจริ ง
คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หวังเป็ นอย่างยิ่ง
ว่าหลักสูตรฉบับนี้จะมีประสิ ทธิภาพในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพ
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม อันจะนําไปสู่ การ
พัฒนาประเทศชาติที่ยงั่ ยืนต่อไป
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หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science

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

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

3. วิชาเอก
วิทยาการคอมพิวเตอร์
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
137 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรื อนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
- Institute of Technical Education, East College (ITE) ประเทศสิ งค์โปร์
- Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น
- มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่ พ.ศ……….  หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 12 พฤษภาคม 2553
สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 วันที่ 20 พฤษภาคม 2553
เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปี การศึกษา 2555
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
8.2 นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
8.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
8.4 โปรแกรมเมอร์
8.5 ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายและเครื่ องแม่ข่าย
8.6 ผูด้ ูแลระบบฐานข้อมูล
8.7 ผูจ้ ดั การโครงการซอฟต์แวร์
8.8 ผูป้ ระสานงานโครงการซอฟต์แวร์
8.9 นักพัฒนาเว็บไซต์
8.10 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
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9. ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ

1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล

นายเมธา
ศิริกลู

ตําแหน่ ง
วิชาการ

คุณวุฒิ - สาขาวิชา

อาจารย์ พบ.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์)
นางสาวนงลักษณ์ อาจารย์ พบ.ม. (วิทยาการ
พรมทอง
คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์)
นายคงเทพ
อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรม
บุญมี
คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
นายนิติ
อาจารย์ M.Sc. (Computer
วิทยาวิโรจน์
Engineering)
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
นายวรพันธ์
อาจารย์ M.Sc. (Electrical
สาระสุ รียภ์ รณ์
Engineering)
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

สํ าเร็จจาก

ปี ทีจ่ บ

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2539
2526
2539
2526
2545

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
Leibniz University
2550
Hannover
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541
Leibniz University
2551
Hannover
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2550 – 2554) ได้กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ
และนาโนเทคโนโลยี มี ผ ลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นเศรษฐกิ จ และสัง คม จึ งจํา เป็ นต้อ ง
เตรี ยมพร้อมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดงั กล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริ หารจัดการ
องค์ความรู ้ อย่างเป็ นระบบ ทั้งการพัฒนาหรื อสร้ างองค์ความรู ้ รวมถึ งการประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาผสมผสานร่ วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้ าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิ การและ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งเป้ าหมายยุทธศาสตร์ ของกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010 Conceptual
Framework) ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่ งต้องใช้บุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มี
คุณภาพเป็ นจํานวนมากเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่จาํ เป็ นสําหรับการพัฒนาประเทศ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมไทยได้รับผลกระทบจากโลกาภิวฒั น์และเทคโนโลยีการ
สื่ อสารไร้ พรมแดน โดยการใช้ชีวิตเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและและ
คุณค่าการดํารงค์ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ในการวางแผนหลักสู ตรที่
ต้องคํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ให้มีความก้าวหน้าทันต่อเทคโนโลยีแต่ควรดํารงไว้ซ่ ึ งคุณค่า
วัฒนธรรมอันดี งามของประเทศเช่ น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ ท่องเที่ยวและการ
พักผ่อนระยะยาวของผูส้ ู งอายุ จึงนับเป็ นโอกาสในการนําวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาสนับสนุ นการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่ นของไทยและนํามาสร้ างมูลค่าเพิ่ม ซึ่ งจะเป็ นสิ นทรั พย์ทางปั ญญาที่ สร้ างมูลค่าทาง
เศรษฐกิ จได้ แต่ในอี กด้านก็จะเป็ นภัยคุ กคามในเรื่ องการเคลื่ อนย้ายแรงงานที่ มีฝีมือและทักษะไปสู่
ประเทศที่มีผลตอบแทนสู งกว่า ขณะเดียวกัน การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการแพร่ ขยายของข้อมูลข่าวสาร
ที่ไร้พรมแดน ทําให้การดูแลและป้ องกันเด็กและวัยรุ่ นจากค่านิ ยมที่ไม่พึงประสงค์เป็ นไปอย่างลําบาก
มากขึ้นเช่นการติดเกมส์ ตลอดจนปั ญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ และการค้า
ยาเสพติ ด ในหลากหลายรู ป แบบ จึ งจํา เป็ นต้อ งให้ความรู ้ ทัก ษะและจริ ยธรรมที่ ถูก ต้องในการผลิ ต
ซอฟต์แวร์ รวมทั้งการเผยแพร่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มวัยกําลัง
ศึกษา
การศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็ นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา ที่
ต้องใช้ “ความรอบรู ้ ” ด้านต่างๆ ในการพัฒนา ด้วยความรอบคอบ และเป็ นไปตามลําดับขั้นตอน
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริ มสร้ างศี ลธรรมและสํานึ กในคุณธรรม จริ ยธรรม
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ในการปฏิบตั ิหน้าที่และดําเนิ นชี วิตด้วยความเพียร อันจะเป็ นคุณสมบัติที่สําคัญที่
ส่ งเสริ มให้มีความพร้ อมในการพัฒนาประเทศชาติ และพร้อมที่จะเผชิ ญการต่อเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น
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ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และจากการสื่ อสารไร้พรมแดนทําให้มวลมนุ ษย์
ติดต่อกันได้ทวั่ โลก หลักสู ตรจึงควรฝึ กทักษะการสื่ อสารด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ให้มากขึ้น เพื่อให้นกั วิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ วและทํางาน
ได้กบั คนทุกชาติ ทุกที่ ทัว่ โลก
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรจึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรในเชิง
รุ กที่มีศกั ยภาพและสามารถปรั บเปลี่ยนได้ตามวิวฒ
ั นาการของวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรองรั บการ
แข่งขันทางธุ รกิ จคอมพิวเตอร์ ท้ งั ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์จาํ เป็ นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และมีศกั ยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้เข้า
กับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็ นไปตามนโยบายและวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากสถานการณ์การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม ภายใต้สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มีการแก่งแย่งแข่งขันสู ง และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่
รวดเร็ วในปั จจุบนั มีผลกระทบต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาหลักสู ตร จึงมี
ความจําเป็ นต้องสอดคล้องกัวสถานการณ์ดงั กล่าวต้องเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความสามารถทั้งเชิงวิชาการ
และวิชาชี พ เป็ นบัณฑิตนักปฏิบตั ิที่มีความเชี่ ยวชาญ สามารถบูรณาการแนวความคิดด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกับ งานวิ ช าชี พ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามสํา นึ ก ในคุ ณ ค่ า ศิ ล ปวัฒ นธรรม รั ก ษา
สิ่ งแวดล้อม ที่เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีเ้ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
13.1.1 วิชาศึ กษาทัว่ ไปได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุ ษย์ศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษาหรื อนันทนาการและกลุ่มวิชาบูรณาการ
สอนโดย อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์
สาขาวิชาอื่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพบังคับสอนโดยอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอื่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
วิชาศึกษาทัว่ ไปได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์และกลุ่มวิชาบูรณาการสอนโดย
อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาอื่นจาก คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรจะทําการประสานงานกับอาจารย์ผูแ้ ทนจากคณะอื่นที่
เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดการเรี ยนการสอน

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
บัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี ค วามชํา นาญในวิ ช าชี พ ทางด้า นวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีความเป็ นผูน้ าํ ที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.2.1 มี คุณธรรม จริ ยธรรม มี ระเบี ยบวินัย มี ความขยันหมัน่ เพียรและมี ความตระหนัก ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
1.2.2 มีความรู ้ในศาสตร์ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถบูรณาการองค์ความรู ้ใน
ภาพรวม เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2.3 สามารถนํา ความรู ้ ไ ปใช้ใ นการแก้ไ ขปั ญ หาได้อ ย่า งเหมาะสมและมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์
1.2.4 มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู ้ และพัฒ นาตนเองอย่างต่ อเนื่ อ งตลอดชี วิต เพื่อ ให้ท ัน
พัฒนาการของความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
1.2.5 สามารถสื่ อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีแผนการพัฒนาปรั บปรุ ง
ดังรายละเอียดแผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุ ง ซึ่ งคาดว่าจะ
ดําเนินการแล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากเปิ ดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรดังนี้
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สกอ.กําหนดและตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ป ริ ญ า ต รี ข อ ง ส า ข า วิ ช า
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ (ม อ ค .1) แ ล ะ
สอดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลง
ท า ง ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีและตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
2. พัฒนาบุคลากรสายผูส้ อนให้มี
คุ ณภาพทั้ งทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

1.พั ฒ นาหลั ก สู ตรตามกรอบ 1.เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2.รายงานสรุ ปการสํารวจความ
แห่ งชาติ (TQF) และ มคอ.1โดยมี พึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาและ
พื้ น ฐานจากหลั ก สู ตรที่ ไ ด้ รั บ อ า จ า ร ย์ ต่ อ ห ลั ก สู ตร วิทย า
อนุมตั ิแล้ว
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
2. ติดตามประเมินหลักสู ตรอย่าง วิทยาการคอมพิวเตอร์
สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
3.รายงานสรุ ปแบบสอบถาม
3 . ติ ด ต า ม ก า ร เ ป ลี่ ย น แป ล ง ผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้างานของ
ท า ง ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรวิทยา
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ต า ม ค ว า ม ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ต้องการของตลาดแรงงาน
1.สนั บ สนุ นให้ บุ คลากรสาย 1.ใบรับรองการสําเร็ จการศึกษา
ผู ้ส อนได้รั บ การพัฒ นาในด้า น 2.ใบรับรองการผ่านการศึกษาดู
ต่างๆได้แก่ การศึกษาต่อในระดับ งานและการฝึกอบรม
ที่ สู ง ขึ้ น การ ศึ ก ษาดู ง าน การ
ฝึ กอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มความรู ้
และประสบการณ์ ทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศ และการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
3. ปรั บ ปรุ งปั จ จัย สนั บ สนุ น การ 1 . สํ า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง 1. รายงานความต้ อ งการของ
เรี ยนการสอน
นักศึกษาและอาจารย์ผสู ้ อนเกี่ยวกับ นั ก ศึ กษาและอาจารย์ ผู ้ ส อ น
ปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอน เกี่ยวกับปั จจัยสนับสนุ นการเรี ยน
2 . . จั ด ห า แ ล ะ จั ด ส ร ร ทุ น เ พื่ อ การสอน
ปรั บปรุ งปั จจัยสนับสนุ นการเรี ยน 2. จํานวนครุ ภณ
ั ฑ์ที่ได้รับจัดสรร
ก า ร ส อ น เ ช่ น วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์
โ ส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ์ อ า ค า ร แ ล ะ
ห้อ งสมุ ด ให้มี ค วามทัน สมัย และมี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

8

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัด การศึ ก ษาเป็ นระบบทวิ ภ าค ข้อ กํา หนดต่ า งๆ เป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ง)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรี ยนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
แผนการเรี ย น
2.2.1 รั บผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม. 6)
วิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2550
2.3 วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
2.3.1 โดยวิธีสอบคัดเลือกผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็ นไปตาม
ระเบี ย บการสอบคัด เลื อ กเพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญญาตรี ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3.2 โดยวิธีคดั เลือกตามหลักเกณฑ์/ ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.5 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.4
-
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2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่ าจะจบการศึกษา

2.7

70
70
-

70
70
140
-

70
70
70
210
-

70
70
70
70
280
70

70
70
70
70
280
70

งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปี งบประมาณ
2555
2556

2553

2554

700,000
302,400
210,000
x
1,212,400
+x

1,400,000
604,800
420,000
x
2,424,800
+x

2,100,000
907,200
630,000
x
3,637,200
+x

2,800,000
1,159,200
840,000
x
4,799,200
+x

2557
2,800,000
1,159,200
840,000
x
4,799,200
+x

2.7.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย:บาท)
หมวดเงิน

ปี งบประมาณ
2553

2554

2555

2556

2557

ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
403,200 403,200 403,200 403,200 403,200
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ค่าวัสดุ) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(รวม)
503,200 503,200 503,200 503,200 503,200
ข. งบลงทุน
1,000,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000
ค่าครุ ภณั ฑ์
1,503,200 1,503,200 2,003,200 2,503,200 2,503,200
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
70
140
210
280
280
21,475
10,738
9,540
8,940
8,940
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรแต่ละหลักสูตรปรับปรุ ง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 11,927 ต่อปี

10
2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าการด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2550
2.9 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ามสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2550 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรี ยน พ.ศ. 2550
3 หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร

137

หน่ วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรื อนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

33
6
15
6
1
5

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริ มสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

98
15
52
24
7

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่ วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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3.1.3 รายวิชา
รหัสวิชา
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
คณะ
ภาควิชา/สาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปี ที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในแขนงวิชา/กลุ่มวิชา

X X -X X
1 2 3 4
1. ตําแหน่งที่ 1-2
2. ตําแหน่งที่ 3
3. ตําแหน่งที่ 4
4. ตําแหน่งที่ 5
4. ตําแหน่งที่ 6
5. ตําแหน่งที่ 7-8

X - X XX
5 6 7 8
หมายถึงคณะ
หมายถึงภาควิชา/สาขา
หมายถึง สาขาวิชา
หมายถึงแขนงวิชา/กลุ่มวิชา
หมายถึงปี ที่ควรศึกษา
หมายถึงลําดับวิชาในแขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
ชัว่ โมงเรี ยนทฤษฎี
ชัว่ โมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัว่ โมงการศึกษานอกเวลา

X (X- X - X)
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1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
33
หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
1.1.1 รายวิชาสั งคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
01-110-004 สังคมกับสิ่ งแวดล้อม
Society and Environments
01-110-008 การวิจยั ทางสังคมศาสตร์
Social Science Research
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
Development of Social and Life Quality
01-110-011 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
General Economics
01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
Thai Society with Politics and Government
1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and Academic Report Writing
01-210-004 จิตวิทยาทัว่ ไป
General Psychology
01-210-005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
01-210-006 ปรัชญาทัว่ ไป
General Philosophy
01-210-007 ตรรกวิทยาทัว่ ไป
Introduction to Logic
01-210-011 พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilization

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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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1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต
1.2.1 รายวิชาภาษาไทย 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
Academic Reading and Writing
01-310-009 ศิลปะการพูด
Arts of Speaking

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

1.2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานบังคับ 6 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
3(3-0-6)
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
Communicative English
1.2.3 รายวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป 6 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
01-320-004 การอ่านภาษาอังกฤษ
English Reading
01-320-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Science and Technology
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
English for Presentations
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ 6 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-130-042 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจําวัน
Internet Technology for Daily Uses
09-130-044 การใช้โปรแกรมสําหรับสํานักงานสมัยใหม่
Application of Software for Modern Offices

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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09-210-034
09-311-050
09-410-040

เคมีทวั่ ไป
General Chemistry
ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
General Physics

1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
01-610-002 กีฬาประเภททีม
Team Sports
01-610-003 นันทนาการเพือ่ ชีวิตประจําวัน
Recreation for Daily Life
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวฒั น์
Thai Life Style in Globalization
01-010-003 การจัดการชีวติ ในสังคมยุคใหม่
Life Management in Modern Society
01-010-006 ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง
Thai Wisdom for Sufficiency Life
01-010-009 ทักษะการเรี ยนรู ้สู่ ความสําเร็ จ
Learning Skill for Success
04-040-007 การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่ องใช้ภายในบ้าน
Residential Appliances Maintenance
09-090-009 เทคโนโลยีกบั โลกาภิวฒั น์
Technology and Globalization

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

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 15 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-111-151 แคลคูลสั 1
Calculus 1
09-111-152 แคลคูลสั 2
Calculus 2
09-121-045 สถิติทวั่ ไป
General Statistics
09-131-102 โครงสร้างดิสครี ต
Discrete Structures
09-131-234 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Method
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-131-101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Science
09-131-231 โครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms
09-131-232 การออกแบบและวิเคราะห์ข้นั ตอนวิธี
Design and Analysis of Algorithms
09-131-233 ทฤษฎีการคํานวณ
Theory of Computation
09-132-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming 1
09-132-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Programming 2
09-132-231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
09-132-351 ภาษาการเขียนโปรแกรม
Programming Languages
09-133-101 ตรรกะดิจิทลั
Digital Logic

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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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09-133-231

ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี
Computer System and Assembly Language
09-133-232 องค์ประกอบและสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture
09-133-233 ระบบปฏิบตั ิการ
Operating Systems
09-134-231 ระบบสารสนเทศ
Information Systems
09-135-231 ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
09-135-351 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
09-136-231 การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย
Data Communications and Networks
09-139-351 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Seminar in Computer Science
09-139-472 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
Computer Science Project 1
2.3 กลุ่มวิชาวิชาชีพเลือก 24 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
2.3.1 รายวิชาชีพเลือกระบบฐานข้ อมูล
09-132-352 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
09-132-471 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
09-134-471 การสื บค้นสารสนเทศ
Information Retrieval
09-135-352 การออกแบบฐานข้อมูล
Database Design
09-135-353 ซอฟต์แวร์พฒั นาระบบฐานข้อมูล 1
Database Development Software 1
09-135-354 ซอฟต์แวร์พฒั นาระบบฐานข้อมูล 2
Database Development Software 2

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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09-135-355

ระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์
Client/Server Database Systems
09-135-356 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
Distributed Database Systems
09-135-357 การบริ หารฐานข้อมูล
Database Administration
09-135-471 การทําเหมืองข้อมูล
Data Mining
09-135-472 คลังข้อมูล
Data Warehousing
2.3.2 รายวิชาชีพเลือกระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
09-136-232 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล
Computer Networks and Protocols
09-136-233 ระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย
Network Operating Systems
09-136-351 ระบบปฏิบตั ิการระหว่างเครื อข่าย 1
Internetwork Operating System 1
09-136-352 ระบบปฏิบตั ิการระหว่างเครื อข่าย 2
Internetwork Operating System 2
09-136-353 การเขียนโปรแกรมเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Programming
09-136-354 การวิเคราะห์และออกแบบเครื อข่าย
Network Analysis and Design
09-136-471 ความปลอดภัยของเครื อข่าย
Networks Security
09-136-472 ระบบแบบกระจาย
Distributed Systems
09-136-473 เครื อข่ายไร้สายและเคลื่อนที่
Wireless and Mobile Networks
09-138-355 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2.3.3 รายวิชาชีพเลือกเทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์
09-133-351 การสร้างตัวแปลภาษา
Compiler Construction
09-133-352 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
Computer Security
09-133-471 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน
Parallel Programming
09-134-472 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Law
09-137-231 ไมโครคอนโทรเลอร์และอินเตอร์เฟส
Microcontroller and Interfacing
09-138-351 คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์
Computer Graphics
09-138-352 ปั ญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligent
09-138-353 การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
09-138-354 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Web Application Programming
09-138-356 เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
09-138-471 การจัดการองค์ความรู ้
Knowledge Management
09-138-472 ระบบคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
Parallel and Distributed Computing Systems
09-138-473 การคํานวณสมรรถนะสู ง
High Performance Computing
09-139-471 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Special Topic in Computer Science
09-139-473 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
Computer Science Project 2

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
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2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้ างประสบการณ์ ในวิชาชีพ 7 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาต่ อไปนี้
กลุ่มเลือกรายวิชาสหกิจศึกษา
09-001-301 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
09-001-302 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
หรือกลุ่มเลือกรายวิชาฝึ กงาน
09-001-303 การเตรี ยมความพร้อมฝึ กงาน
Preparation for On the Job Training
09-001-304 ฝึ กงาน
On the Job Training
09-001-305 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Professional Skills in Science and Technology

1(0-2-1)
3(0-40-0)
3(0-6-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แผนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกรายวิชา สหกิจศึกษา
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาพลศึกษาหรื อ
นันทนาการ
09-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั
คณิ ตศาสตร์
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
09-111-151 แคลคูลสั 1
09-131-101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
09-132-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
รวม

3
1

x
0

x
2

x
1

3

x

x

x

3
3
3
3
3
3
3
2
19 หน่ วยกิต

0
0
0
2

6
6
6
5

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

2
x
0
0
2
2
x

5
x
6
6
5
5
x

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-002
01-xxx-xxx
09-111-152
09-131-102
09-132-102
09-133-101
xx-xxx-xxx

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
แคลคูลสั 2
โครงสร้างดิสครี ต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
ตรรกะดิจิทลั
เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
2
3
x
3
3
3
3
3
2
3
2
3
x
21 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx
01-xxx-xxx
09-131-231
09-131-233
09-132-231
09-133-231
09-xxx-xxx

เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ทฤษฎีการคํานวณ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอส
แซมบลี
เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั
คณิ ตศาสตร์
รวม

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-xxx-xxx
09-121-045
09-131-232
09-133-232
09-133-233
09-135-231
xx-xxx-xxx

เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
สถิติทวั่ ไป
การออกแบบและวิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธี
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบตั ิการ
ระบบฐานข้อมูล
เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

3
3
3
3
3
3

x
x
3
3
2
2

x
x
0
0
2
2

x
x
6
6
5
5

3

x

x

x

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

3
3
3
3

x
3
3
3

x
0
0
0

x
6
6
6

3
3
3
3
2
x
20 หน่ วยกิต

0
0
x

6
6
x

21 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-131-234
09-132-351
09-134-231
09-135-351
09-136-231
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ภาษาการเขียนโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย
เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-001-301
09-139-351
09-139-472
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
x
3
x
21 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

1
0
1
0
3
0
3
x
3
x
3
x
3
x
17 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

0
0
0
0
0
x
x

6
6
6
6
6
x
x

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

2
3
6
x
x
x
x

1
1
3
x
x
x
x
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ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-302

สหกิจศึกษา
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

6

0

40

0

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

x
x
x
x

x
x
x
x

6 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

3
x
3
x
3
x
3
x
12 หน่ วยกิต
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แผน ข แผนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกรายวิชา ฝึ กงาน
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx
01-xxx-xxx
09-xxx-xxx
01-320-001
09-111-151
09-131-101
09-132-101

เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร์
เลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาหรื อ
นันทนาการ
เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
แคลคูลสั 1
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
รวม

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
01-xxx-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
09-111-152 แคลคูลสั 2
09-131-102 โครงสร้างดิสครี ต
09-132-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
09-133-101 ตรรกะดิจิทลั
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
1

x
0

x
2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
x
1

3

x

x

x

3
3
3
3
3
3
3
2
19 หน่ วยกิต

0
0
0
2

6
6
6
5

หน่ วยกิต ทฤษฎี
3
2
3
x
3
3
3
3
3
2
3
2
3
x
21 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
2
x
0
0
2
2
x

ศึกษาด้ วยตนเอง
5
x
6
6
5
5
x
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01-xxx-xxx
01-xxx-xxx
09-131-231
09-131-233
09-132-231
09-133-231
09-xxx-xxx

01-xxx-xxx
09-121-045
09-131-232
09-133-232
09-133-233
09-135-231
xx-xxx-xxx

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร์
เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ทฤษฎีการคํานวณ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอส
แซมบลี
เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั
คณิ ตศาสตร์
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3

ทฤษฎี
x
x
3
3
2
2

ปฏิบัติ
x
x
0
0
2
2

ศึกษาด้ วยตนเอง
x
x
6
6
5
5

3

x

x

x

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

3
3
3
3

x
3
3
3

x
0
0
0

x
6
6
6

3
3
3
3
2
x
20 หน่ วยกิต

0
0
x

6
6
x

เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
สถิติทวั่ ไป
การออกแบบและวิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธี
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบตั ิการ
ระบบฐานข้อมูล
เลือกจากกลุ่มวิชาบูรณาการ
รวม

21 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-131-234
09-132-351
09-134-231
09-135-351
09-136-231
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ภาษาการเขียนโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย
เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-001-303
09-139-471
09-139-472
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

การเตรี ยมความพร้อมฝึ กงาน
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
09-001-304

ฝึ กงาน
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
x
3
x
21 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

1
0
1
0
3
0
3
x
3
x
3
x
14 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
0
3 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

0
0
0
0
0
x
x

6
6
6
6
6
x
x

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

2
3
6
x
x
x

1
0
3
x
x
x

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

40

0
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ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-305
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx

ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

3

0

6

3

3
x
3
x
9 หน่ วยกิต

x
x

x
x

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

x
x
x

x
x
x

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
x
3
x
3
x
9 หน่ วยกิต
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3.1 ชื่อ สกุล ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร

ลําดับ
1

2

3

ชื่อ - นามสกุล
นายเมธา
ศิริกลู
นางสาวนงลักษณ์
พรมทอง
นายคงเทพ บุญมี

ตําแหน่ ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

อาจารย์

พบ.ม.

อาจารย์

วท.บ.
พบ.ม.

อาจารย์

วท.บ.
วศ.ม.
วท.บ.

4

นายนิติ
วิทยาวิโรจน์

อาจารย์

M.Sc.
วท.บ.

5

นายวรพันธ์
สาระสุ รียภ์ รณ์

อาจารย์

M.Sc.
วท.บ.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
คณิ ตศาสตร์
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer
Engineering
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
Electrical
Engineering
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

สํ าเร็จจาก
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Leibniz University
Hannover
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
Leibniz University
Hannover
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

ภาระการสอน ชม./สั ปดาห์
ปี การศึกษา
2553 2554 2555 2556
30
30
30
2539 15
ปี ที่
จบ

2526
2539

24

24

24

24

2526
2545

15

30

30

30

15

30

30

30

15

24

24

24

2539
2550
2541
2551
2541

29
3.2.2

ลําดับ
1

อาจารย์ ประจํา

ชื่อ - นามสกุล
นางสุ วริ นทร์
ปัทมวรคุณ

ตําแหน่ ง
คุณวุฒิ
วิชาการ

สาขาวิชาเอก

สํ าเร็จจาก

ผูช้ ่วย D.Tech Computer
ศาสตรา- Sc. Science &
Information
จารย์
Management
พบ.ม. สถิติประยุกต์

Asian Institute
of Technology

วท.บ.

2

3

4

นายเมธา ศิริกลู

นางอุไรวรรณ
อินทร์แหยม

นายคงเทพ บุญมี

อาจารย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

พบ.ม.

นางสาว
นงลักษณ์
พรมทอง

อาจารย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.บ.
วท.ม.

คณิ ตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.บ.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
คณิ ตศาสตร์

วศ.ม.
วท.บ.

5

คณิ ตศาสตร์

พบ.ม.
วท.บ.

ภาระการสอน ชม./สั ปดาห์
ปี การศึกษา
2553 2554 2555 2556
15
18
18
2548 15
ปี ที่
จบ

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์

2532

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
สถาบันทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

2539

2525
15

30

30

30

15

30

30

30

15

30

30

30

24

24

24

24

2526
2545

2539
2545
2539
2539

2526

30
ลําดับ
6

ชื่อ - นามสกุล
นางชุติมา
ประสาทแก้ว

ตําแหน่ ง
คุณวุฒิ
วิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คอ.ม.

ค.บ.
7

8

นางบุรัสกร
อยูส่ ุ ข

นายสุ เทพ
เชาว์สนิท

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

วท.บ.

อาจารย์

วท.ม.

วท.ม.

อส.บ.
9

10

11

นายวุฒิพล
วรรณทรัพย์

นายจตุรพิธ
เกราะแก้ว

นายวรพันธ์
สาระสุ รียภ์ รณ์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

สาขาวิชาเอก

สํ าเร็จจาก

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
โครงข่าย
โทรคมนาคม
และ
คอมพิวเตอร์
ไฟฟ้ า

วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วท.บ.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

วศ.ม.

วศ.บ.

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

M.Sc.

Electrical
Engineering
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

วท.บ.

สถาบันราชภัฏ
เทพสตรี ลพบุรี
มหาวิทยาลัย
มหิ ดล
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัย
รังสิ ต

มหาวิทยาลัย
เซนต์จอนห์
สถาบันทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
Leibniz University
Hannover
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

ภาระการสอน ชม./สั ปดาห์
ปี การศึกษา
2553 2554 2555 2556
30
30
30
2543 30
ปี ที่
จบ

2538
2543

30

30

30

30

24

24

21

21

12

15

12

15

15

15

18

18

24

24

24

24

2539
2545

2537
2546

2540
2550

2540

2550
2541
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ลําดับ
12

ชื่อ - นามสกุล
นายนิติ
วิทยาวิโรจน์

ตําแหน่ ง
คุณวุฒิ
วิชาการ
อาจารย์

M.Sc.
วท.บ.

13

นายธีระ
งามสันติกลุ

อาจารย์

วท.ม.
ศบ.

14

นายไกรมน
มณี ศิลป์

อาจารย์

วศ.ม.

อศ.บ.

15

นางสาวปั ทมา
เจริ ญพร

อาจารย์

วท.ม.

วท.บ.

16

นายปริ ญญา
จันทร์แสงรัตน์

อาจารย์

วท.ม.
วศ.บ

17

นางจริ ญญา
ทะหลวย

อาจารย์

วท.ม.

วท.บ.

สาขาวิชาเอก

สํ าเร็จจาก

Leibniz University
Hannover
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัย
อิสเทร์ นเอเชีย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สถาบันทคโนโลยี
วิศวกรรม
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
สารสนเทศ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันทคโนโลยี
เทคโนโลยี
โทรคมนาคม พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์
การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ดา้ น มหาวิทยาลัย
ธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
วิทยาการ
ธรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์

Computer
Engineering
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เศรษฐมิติ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัย
รังสิ ต
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม่

ภาระการสอน ชม./สั ปดาห์
ปี การศึกษา
2553 2554 2555 2556
30
30
30
2550 30
ปี ที่
จบ

2541
2544

21

21

24

24

30

30

30

30

30

30

30

30

18

18

21

21

18

18

21

21

2521
2548

2545

2549

2546

2550
2541
2546

2540
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายบุญยืน ตันเยีย่ น
2

นายสุ ทธิศกั ดิ์ อินทวดี

3

นางสาวลําดวน เขมจิตพิชิต

4
5

นายอเศก เสื อหยด
นายพงษ์ศกั ดิ์ กรานสําราญ

6

นายดํารงศักดิ์ ธี ตานนท์

7.

นายธีราวุธ ปั ทมวิบูลย์

ตําแหน่ ง
สถานทีท่ าํ งาน
ผูบ้ ริ หารทีม จัดการระบบ
การธนาคารแห่ งประเทศไทย
คอมพิวเตอร์ 1-2
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอินเตอร์ เน็ตเทคโนโลยี บริ ษทั เมอร์ลิน โซลูชนั ส์
อินเตอร์เนชันนัล
Application Lead Service
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
Provisioning
นิเคชัน่
Senior Technical Training
บจก. CDG System
Software Architect
บจก. Advances Enterprise
Solution
Senior Information Security
บริ ษทั MFEC มหาชน จํากัด
Manager
IT Specialist
บ.ชินแซทเทอร์ ไลท์ฯ

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือ สหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
4.1.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และความรับผิดชอบในการทํางาน
4.1.2 มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสถาน
ประกอบการ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี และมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์
4.1.4 พัฒนาทักษะในการสื่ อสาร ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
4.1.5 กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถนําความรู ้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ไปใช้ประโยชน์ในการทํางานได้
4.1.6 สามารถใช้ความรู ้เพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริ งได้
4.2 ช่ วงเวลา
กรณี ฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 3 ของปี การศึกษาที่ 3
กรณี สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกําหนดในการทําโครงงานต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้ างองค์
ความรู ้ดา้ นวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสามารถนําองค์ความรู ้ไปใช้ประยุกต์ในสังคมวิชาการและวิชาชีพ
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
นัก ศึ ก ษาสามารถ วิ เ คราะห์ ปัญหาเพื่ อกํา หนดหัว ข้อ โครงงานด้า นวิ ท ยาการคอมพิว เตอร์ สื บ ค้น ข้อมู ล
รวบรวมข้อมูล วางแผนการทดลอง วิเคราะห์ขอ้ มูล และอภิปรายผลการทดลอง นําเสนอผลการทดลองพร้อมกับรู ปเล่ม
โครงงานฉบับสมบูรณ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทํางานเป็ นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่ องมือ โปรแกรมในการทําโครงงาน ซอฟแวร์
ที่ได้โครงงานสามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ เมื่อทําโครงงานเสร็ จสิ้ น นักศึกษาต้องผ่านการนําเสนอผลการ
ทดลองพร้อมกับรู ปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษาให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการทําโครงงานและมีตวั อย่างงานวิจยั ให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน ตามระยะเวลาที่กาํ หนดในแผนดําเนินการ
ประเมินผลจากผลงานและการนําเสนอโครงงานของนักศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่ องการแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับ
กาลเทศะและการมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
- แนะนําการวางตัวที่เหมาะสมและมีกิจกรรมปั จฉิมนิเทศ
ก่อนที่นกั ศึกษาจะสําเร็ จการศึกษา
ด้านภาวะผูน้ าํ
- มีการมอบหมายงานให้นกั ศึกษาทํางานเป็ นกลุ่ม
กําหนดให้นกั ศึกษาทุกคนมีส่วนร่ วมในการนําเสนอ
รายงานเพื่อเป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ าํ และ
เป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- สร้างระเบียบวินยั ในตนเอง โดยให้นกั ศึกษามีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลาและเข้าเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ - มีการสอดแทรกให้ความรู ้ถึงจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เสี ยสละ มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความขยัน อดทน มีวินยั และตรงต่อเวลา
2. มีความเสี ยสละ และบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนรวม
3. มีความซื่อสัตย์
4. มีความรักองค์กร
5. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ให้ความสําคัญในวินยั การตรงต่อเวลา การส่ งงานภายในเวลาที่กาํ หนด
2. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา กรุ ณา
และความเสี ยสละ
3. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
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4. จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน
5. เน้นเรื่ องการแต่งกายและปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรี ยนและการส่ งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู ้ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์เพื่อนบ้าน และประวัติศาสตร์โลก
2. มีความรู ้ทวั่ ไปเรื่ องศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ชนกลุ่มน้อย และเพือ่ นบ้าน
3. มีความรู ้ดา้ นภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พ้นื ฐาน
4. สามารถเชื่อมโยงความรู ้ทางวิทยาศาสตร์กบั ชีวิตประจําวัน
5. มีความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
6. มีความรู ้ที่กา้ วทันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ใช้การสอนหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้
2. มอบหมายให้ทาํ รายงาน
3. จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง โดยการศึกษาดูงาน
2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สําหรับการปฏิบตั ิประเมินจากผลงานและการปฏิบตั ิการ
2. พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
3. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถประมวล วิเคราะห์ และสรุ ปข้อมูล ความรู ้และข่าวสาร
2. สามารถประยุกต์ความรู ้ และทักษะในการแก้ปัญหา
3. สามารถจัดการความคิดและความรู ้
4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction)
2. ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. มอบหมายงานที่ส่งเสริ มการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
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3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแก้ปัญหา
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. ประเมินจากการทดสอบ
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีการเรี ยนรู ้ มีทกั ษะ และมีทศั นคติที่ดีในการทํางานเป็ นทีม
2. มีภาวะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
3. มีทกั ษะในการทํางานและการบริ หารจัดการ
4. มีมนุษยสัมพันธ์
5. มีความรับผิดชอบ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
1. กําหนดการทํางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็ นผูน้ าํ และผูร้ ายงาน
2. ให้คาํ แนะนําในการเข้าร่ วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
3. ให้ความสําคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่ วมมือ
4. มอบหมายงานให้สมั ภาษณ์บุคคลต่าง ๆ
4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรี ยนโดยอาจารย์และนักศึกษา
2. พิจารณาจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. มีทกั ษะการใช้ภาษาไทย
3. มีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษ
4. มีทกั ษะการใช้ภาษาอื่น
5. มีทกั ษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. มีทกั ษะการสื บค้นข้อมูล ความรู ้ และข่าวสาร
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5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่ งเสริ มให้เห็นความสําคัญ และฝึ กให้มีการตัดสิ นใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นกั ศึกษานําเสนอsน้าชั้น
3. การใช้ศกั ยภาพทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย
4. ฝึ กการนําเสนอผลงานโดยเน้นความสําคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ
5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
2. สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงาน
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและซื่อสัตย์สุจริ ต
2. มีวินยั ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
4. เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณธรรมและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล องค์กรและสังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการเป็ นผูน้ าํ
กลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
3. มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้านของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
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4. อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชาให้รู้จกั
เคารพทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่นตระหนักถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคมรวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาํ ดี ทําประโยชน์แก่
ส่ วนรวม เสี ยสละ
1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกําหนดระยะเวลาที
มอบหมาย และ การร่ วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวินยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
3. ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู ้ ทักษะและการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไชปัญหา
3. สามารถวิเคราห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ/ หรื อประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกําหนด
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์
5. รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6. มี ค วามรู ้ ใ นแนวกว้า งของสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้เ ล็ง เห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข้า ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริ ง
8. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฎิบตั ิใน
สภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2. ควรจัด ให้ มี ก ารเรี ย นรู ้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ ต รงมาเป็ นวิ ท ยากรพิ เ ศษเฉพาะเรื่ องตลอดจนฝึ กปฏิ บ ัติ ง านในสถาน
ประกอบการ
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2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากแผนธุรกิจหรื อโครงการที่นาํ เสนอ
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
6. ประเมินจากรายงานของผูป้ ระกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึ กงานหรื อทําสหกิจศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. กรณี ศึกษาทางการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. การอภิปรายกลุ่ม
3. ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การออกข้อสอบที่ให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
โดยการประยุกต์ความรู ้ที่เรี ยนมา
2. หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็ นการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้มาไม่ควรมี
คําถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์มาชี้นาํ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
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5. สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถทํางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
5. มีภาวะผูน้ าํ
4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรี ยนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือที่จาํ เป็ นที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรื อการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่ อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์และการสื่ อสารนี้ อาจ
ทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา
และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรี ยน
อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิ ตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
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2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณี ศึกษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรี ยน
6. ทักษะพิสัย
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1. มีทกั ษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ
6.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1. จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาได้ฝึกฝนใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ
6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการปฏิบตั ิ
1. ประเมินผลจากการทดสอบใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปและหมวดวิชาเฉพาะทุกรายวิชาจะครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ ในตาราง โดยแสดงความรับผิดชอบหลัก ( ) และความรับผิดชอบรอง (O ) ไว้ทุก
รายวิชาซึ่งเมื่อนักศึกษาได้เรี ยนวิชาใดจะสามารถประเมินผลเรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดไว้ในตาราง อันจะส่ งผล
ให้นกั ศึกษามีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความขยัน อดทน มีวินยั และตรงต่อเวลา
2. มีความเสี ยสละ และบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนรวม
3. มีความซื่อสัตย์
4. มีความรักองค์กร
5. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
ความรู้
1. มีความรู ้ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์เพื่อนบ้าน และประวัติศาสตร์โลก
2. มีความรู ้ทวั่ ไปเรื่ องศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ชนกลุ่มน้อย และเพือ่ นบ้าน
3. มีความรู ้ดา้ นภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พ้นื ฐาน
4. สามารถเชื่อมโยงความรู ้ทางวิทยาศาสตร์กบั ชีวิตประจําวัน
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5. มีความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
6. มีความรู ้ที่กา้ วทันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทักษะทางปัญญา
1. สามารถประมวล วิเคราะห์ และสรุ ปข้อมูล ความรู ้และข่าวสาร
2. สามารถประยุกต์ความรู ้ และทักษะในการแก้ปัญหา
3. สามารถจัดการความคิดและความรู ้
4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีการเรี ยนรู ้ มีทกั ษะ และมีทศั นคติที่ดีในการทํางานเป็ นทีม
2. มีภาวะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
3. มีทกั ษะในการทํางานและการบริ หารจัดการ
4. มีมนุษยสัมพันธ์
5. มีความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. มีทกั ษะการใช้ภาษาไทย
3. มีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษ
4. มีทกั ษะการใช้ภาษาอื่น
5. มีทกั ษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. มีทกั ษะการสื บค้นข้อมูล ความรู ้ และข่าวสาร
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสั มพันธ์
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
2. ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ
รายวิชา
จริยธรรม
ปัญญา
การใช้ เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
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กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์
01-110-004 สังคมกับสิ่ งแวดล้อม
01-110-008 การวิจยั สังคมศาสตร์
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-110-011 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
01-210-004 จิตวิทยาทัว่ ไป
01-210-005 จิตวิทยาองค์การ
01-210-006 ปรัชญาทัว่ ไป

1
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสั มพันธ์
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
2. ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ
รายวิชา
จริยธรรม
ปัญญา
การใช้ เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
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01-210-007 ตรรกวิทยาทัว่ ไป
01-210-011 พื้นฐานอารยธรรมไทย
กลุ่มวิชาภาษา
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
01-310-009 ศิลปะการพูด
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-320-004 การอ่านภาษาอังกฤษ
01-320-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

1
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสั มพันธ์
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
2. ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ
รายวิชา
จริยธรรม
ปัญญา
การใช้ เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

09-410-040 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
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01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
09-130-042 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจําวัน
09-130-044 การใช้โปรแกรมสําหรับสํานักงาน
สมัยใหม่
09-210-034 เคมีทวั่ ไป
09-311-050 ชีววิทยาทัว่ ไป

1
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ความสั มพันธ์
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
2. ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ
รายวิชา
จริยธรรม
ปัญญา
การใช้ เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
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กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล
01-610-002 กีฬาประเภททีม
01-610-003 นันทนาการเพื่อชีวิตประจําวัน
กลุ่มวิชาบูรณาการ
01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวฒั น์
01-010-003 การจัดการชีวิตในสังคมยุคใหม่
01-010-006 ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง
01-010-009 ทักษะการเรี ยนรู ้สู่ความสําเร็ จ
04-040-007 การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่ องใช้ภายในบ้าน
09-090-009 เทคโนโลยีกบั โลกาภิวฒั น์

1

47
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและซื่ อสัตย์สุจริ ต
2. มีวินยั ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
4. เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณธรรมและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล องค์กรและสังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้
ทักษะและการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ/ หรื อประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกําหนด
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์
5. รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่อง
6. มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานได้จริ ง
8. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาท
ของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์มาชี้นาํ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ งั ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือที่จาํ เป็ นที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่ อการ
นําเสนอได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
ทักษะพิสัย
1. มีทกั ษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5 ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4 ทักษะความสั มพันธ์ ตัวเลข การ
3 ทักษะทาง
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ สื่ อสาร และ
รายวิชา
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
การใช้
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

09-121-045 สถิติทวั่ ไป
09-131-102 โครงสร้าง
ดิสครี ต
09-131-234 ระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลข
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
09-131-101 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
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กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
09-111-151 แคลคูลสั 1
09-111-152 แคลคูลสั 2

6. ทักษะ
พิสัย

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5 ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4 ทักษะความสั มพันธ์ ตัวเลข การ
3 ทักษะทาง
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ สื่ อสาร และ
รายวิชา
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
การใช้
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
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09-131-231 โครงสร้าง
ข้อมูล และขั้นตอนวิธี
09-131-232 การออกแบบและ
วิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธี
09-131-233 ทฤษฎี
การคํานวณ
09-132-101 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์1
09-132-102 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์2
09-132-231 การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ

6. ทักษะ
พิสัย
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5 ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4 ทักษะความสั มพันธ์ ตัวเลข การ
3 ทักษะทาง
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ สื่ อสาร และ
รายวิชา
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
การใช้
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
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09-132-351 ภาษาการเขียน
โปรแกรม
09-133-101 ตรรกะดิจิทลั
09-133-231 ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอส
แซมบลี
09-133-232 องค์ประกอบ
และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
09-133-23 ระบบปฏิบตั ิการ
09-134-231 ระบบ
สารสนเทศ

6. ทักษะ
พิสัย

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5 ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4 ทักษะความสั มพันธ์ ตัวเลข การ
3 ทักษะทาง
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ สื่ อสาร และ
รายวิชา
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
การใช้
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

09-139-472 โครงงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์1

O

O 

O  

 

O

1

 

52

09-135-231 ระบบฐานข้อมูล
09-135-351 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
09-136-231 การสื่ อสาร
ข้อมูลและเครื อข่าย
09-139-351 สัมมนาทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์

6. ทักษะ
พิสัย
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5 ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4 ทักษะความสั มพันธ์ ตัวเลข การ
3 ทักษะทาง
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ สื่ อสาร และ
รายวิชา
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
การใช้
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
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กลุ่มวิชาชีพเลือก
รายวิชาชีพเลือกระบบ
ฐานข้ อมูล
09-132-352 วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
09-132-471 การจัดการ
โครงการซอฟต์แวร์
09-134-471 การสื บค้น
สารสนเทศ
09-135-352 การออกแบบ
ฐานข้อมูล

6. ทักษะ
พิสัย
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5 ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4 ทักษะความสั มพันธ์ ตัวเลข การ
3 ทักษะทาง
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ สื่ อสาร และ
รายวิชา
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
การใช้
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
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09-135-353 ซอฟต์แวร์
พัฒนาระบบฐานข้อมูล 1
09-135-354 ซอฟต์แวร์
พัฒนาระบบฐานข้อมูล 2
09-135-355 ระบบ
ฐานข้อมูลแบบไคล
เอนท์/เซิร์ฟเวอร์
09-135-356 ระบบ
ฐานข้อมูลแบบกระจาย
09-135-357 การบริ หาร
ฐานข้อมูล

6. ทักษะ
พิสัย

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5 ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4 ทักษะความสั มพันธ์ ตัวเลข การ
3 ทักษะทาง
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ สื่ อสาร และ
รายวิชา
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
การใช้
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
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09-135-471 การทําเหมือง
ข้อมูล
09-135-472 คลังข้อมูล
รายวิชาชีพเลือกระบบ
เครือข่ ายคอมพิวเตอร์
09-136-232 เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์และโพรโทคอล
09-136-233 ระบบ
ปฏิบตั ิการเครื อข่าย
09-136-351 ระบบปฏิบตั ิ
การระหว่างเครื อข่าย 1

6. ทักษะ
พิสัย
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5 ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4 ทักษะความสั มพันธ์ ตัวเลข การ
3 ทักษะทาง
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ สื่ อสาร และ
รายวิชา
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
การใช้
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
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09-136-352 ระบบปฏิบตั ิ
การระหว่างเครื อข่าย 2
09-136-353 การเขียน
โปรแกรมเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
09-136-354 การวิเคราะห์
และออกแบบเครื อข่าย
09-136-471 ความปลอดภัย
ของเครื อข่าย
09-136-472 ระบบแบบ
กระจาย

6. ทักษะ
พิสัย

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5 ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4 ทักษะความสั มพันธ์ ตัวเลข การ
3 ทักษะทาง
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ สื่ อสาร และ
รายวิชา
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
การใช้
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
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09-136-473 เครื อข่ายไร้สาย
และเคลื่อนที่
09-138-355 การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
รายวิชาชีพเลือกเทคโนโลยี
เพือ่ งานประยุกต์
09-133-351 การสร้างตัว
แปลภาษา
09-133-352 ความปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร์

6. ทักษะ
พิสัย
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5 ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4 ทักษะความสั มพันธ์ ตัวเลข การ
3 ทักษะทาง
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ สื่ อสาร และ
รายวิชา
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
การใช้
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
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09-133-471 การเขียน
โปรแกรมแบบขนาน
09-134-472 กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
09-137-231 ไมโครคอนโทรเลอร์และอินเตอร์เฟส
09-138-351 คอมพิวเตอร์
กราฟิ กส์
09-138-352 ปั ญญาประดิษฐ์
09-138-353 การปฏิสมั พันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั
คอมพิวเตอร์

6. ทักษะ
พิสัย

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5 ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4 ทักษะความสั มพันธ์ ตัวเลข การ
3 ทักษะทาง
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ สื่ อสาร และ
รายวิชา
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
การใช้
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
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09-138-354 การเขียน
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
09-138-356 เทคโนโลยีสื่อ
ประสม
09-138-471 การจัดการองค์
ความรู้
09-138-472 ระบบคํานวณ
แบบขนาน
และแบบกระจาย
09-138-473 การคํานวณ
สมรรถนะสูง

6. ทักษะ
พิสัย

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5 ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4 ทักษะความสั มพันธ์ ตัวเลข การ
3 ทักษะทาง
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ สื่ อสาร และ
รายวิชา
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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09-139-471 หัวข้อพิเศษทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
09-139-473 โครงงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
กลุ่มวิชาเสริมสร้ าง
ประสบการณ์ ในวิชาชีพ
09-001-301 การเตรี ยมความ
พร้อมสกิจศึกษา
09-001-302 สหกิจศึกษา
09-001-303 การเตรี ยมความ
พร้อมฝึ กงาน

6. ทักษะ
พิสัย

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5 ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4 ทักษะความสั มพันธ์ ตัวเลข การ
3 ทักษะทาง
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู้
ระหว่ างบุคคลและ สื่ อสาร และ
รายวิชา
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
การใช้
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
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09-001-304 ฝึ กงาน
09-001-305 ทักษะวิชาชีพ
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

6. ทักษะ
พิสัย
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี ว่าด้ว ยการศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2550 และประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
2.1.1 กําหนดให้นักศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนในระดับรายวิชาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการประเมิ นทุกรายวิชาและมี การพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกํา หนดวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษา ควรเน้น การประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ การประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่ องและนําผลการประเมินที่ได้ยอ้ นกลับ
มาพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการสอนและหลักสูตรการเรี ยนการสอน โดยดําเนินการดังนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตในแต่ละรุ่ นที่สาํ เร็ จการศึกษา
2.2.2 ตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอสัมภาษณ์หรื อจัดส่ งแบบสอบถามไปยังสถาน
ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาและเข้าทํางานใน
สถานประกอบการนั้น ๆ
2.2.3 การประเมินจากตําแหน่งและ/หรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 ความคิดเห็ นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกที่ มาร่ วมปรั บปรุ งหรื อวิพากษ์หลักสู ตรหรื อ
อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรี ยนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการเรี ยนรู ้และการพัฒนาองค์ความรู ้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 นักศึกษาทีม่ ีสิทธิ์ได้ รับปริญญาต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วน ดังต่ อไปนี้
3.1.1 เรี ยนครบจํานวนหน่วยกิต และรายวิชาตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
3.1.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่าํ กว่า 2.00
3.1.3 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็ นบัณฑิตและไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
3.1.4 ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร ทั้งนี้ นบั รวม
การลาพักการศึกษาด้วย
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3.2 นักศึกษาทีม่ ีสิทธิแสดงความจํานงขอสํ าเร็จการศึกษา ต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วน ดังนี้
3.2.1 เป็ นนักศึกษาภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ให้นกั ศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคําร้องแสดง
ความจํา นงขอสํา เร็ จ การศึ ก ษาต่ อ สํา นัก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นภายใน
ระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยกําหนด มิ ฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่ อต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมตั ิให้ปริ ญญาในภาคการศึกษานั้น

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่ วมโครงการพัฒนาความรู ้และทักษะกระบวนการเรี ยนการสอน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
1.2 จัดให้มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงสําหรับอาจารย์ใหม่
1.3 ส่ งเสริ มอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มการสอน
และการวิจยั อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรื อการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมโครงการพัฒนาความรู ้และทักษะกระบวนการเรี ยนการสอน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการ
ประเมินผลให้มีความทันสมัย
2.1.2 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มการ
สอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิ ชาชี พในองค์ก รต่ าง ๆ การประชุ มทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านต่ าง ๆ
2.2.1 ส่ งเสริ มการทําวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและพัฒนา
ทักษะให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.2 ส่ งเสริ มให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่สงั คมหรื อชุมชนที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นการพัฒนาความรู ้และเสริ มสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
2.2.3 กระตุน้ ให้อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการและการนําเสนอผลงานทางวิชาการด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร ระบบการบริ หารหลักสูตรมีดงั นี้
1.1 การเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดการเรี ยนการสอน
1.1.1 สาขาวิ ชาจัดประชุ มและปรึ กษาหารื อ เพื่อเตรี ยมอาจารย์ผูส้ อน อาจารย์ที่ปรึ กษา
โครงงานด้า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ มี คุ ณ สมบัติ เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวา่ ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2550
1.1.2 สาขาวิชามอบหมายให้อาจารย์ผสู ้ อนจัดทําเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
และ เตรี ยมความพร้อมในเรื่ องอุปกรณ์การเรี ยนการสอน เอกสารประกอบการสอน
และสื่ อการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
1.2 การติดตามการจัดการเรี ยนการสอน
สาขาวิ ช า/ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รทํา การประเมิ น การสอนของอาจารย์ โดยการ
สังเกตการณ์ในชั้นเรี ยนถึงวิธีการสอน กิจกรรม เอกสารและสื่ อประกอบการสอน เพื่อให้
ทราบถึงปั ญหาอุปสรรค และขีดความสามารถของผูส้ อน
1.3 การดําเนินการเมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.3.1 อาจารย์ผสู ้ อนรายงานผลการดําเนินงานของแต่ละรายวิชา (มคอ. 5)
1.3.2 มหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินผูส้ อนโดยผูเ้ รี ยนในแต่ละรายวิชา
1.3.3 คณะดําเนิ นการประเมินความพึงพอใจในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย/บัณฑิต
1.4 คณะดํา เนิ น การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.5 เมื่ อสิ้ นสุ ด ปี การศึ กษา คณะดําเนิ นการรายงานผลการดําเนิ นงานหลัก สู ตรในภาพรวม
(มคอ. 7)
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1.6 สาขาวิชา/ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจัดประชุมอาจารย์เพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนิ นการหลักสู ตร
ประจําปี เพื่อนําไปสู่การปรับปรุ งเล็กน้อยให้หลักสูตรมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.7 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสูตร ที่มีจาํ นวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.
เพื่อให้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างน้อยทุก 5 ปี
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรี ยนการสอนหลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เช่น หนังสื อ ตํารา สื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุฝึกและ
สารเคมี สําหรับห้องปฏิบตั ิการเป็ นต้น
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยฯ มีหอสมุดกลางและห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มี
ความพร้อมด้านหนังสื อ ตําราทัว่ ไปและตําราเฉพาะทางในประเทศไทยและต่างประเทศ
และมีการจัดห้องเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สื บค้นจากฐานข้อมูลที่สามารถสื บค้นได้อย่างรวดเร็ ว
นอกจากนี้คณะฯ มีอาคารสถานที่ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
และการทํา โครงงานอย่า งเพี ย งพอ มี ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ พ้ื น ฐาน
ห้องปฏิบตั ิการฐานข้อมูล ห้องปฏิบตั ิการเครื อข่ายและห้องปฏิบตั ิการโครงการวิจยั ระดับ
ปริ ญญาตรี
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
คณะฯ มี ก ารประสานงานกับ สํ า นั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยฯ ในส่ วนของการเชื่ อมโยงสื บค้นข้อมูล ให้บริ การอาจารย์และนักศึกษาได้
ค้นคว้าโดยให้อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชามีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อและ
สื่ อต่าง ๆ ให้กบั ห้องสมุดคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้ อต่อไป รวมทั้งจัดซื้ อวัสดุและ
ครุ ภ ัณ ฑ์ข้ ัน สู ง เพื่ อ การวิ จ ัย จากงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี งบรายได้ และจากงบ
ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คลัสเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Cluster IT)
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะฯ มีการสํารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรี ยนการสอน เช่น หนังสื อ ตํารา
และสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนและอุปกรณ์ ในห้องปฏิ บตั ิการในแต่ละรายวิชา เพื่อ
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรให้เพียงพอ
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาโทในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสู ตร
อาจารย์ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อนในสาขาวิชามีการประชุมร่ วมกันในการวาง
แผนการจัดการเรี ยนการสอน การประเมินผล ติดตามการดําเนิ นงานตามแผนงาน เก็บ
รวบรวมข้อมูล ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตร เพื่อการผลิตบัณฑิต
ที่ มี คุณ ลัก ษณะตรงตามความต้อ งการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง เชิ ญผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิจ าก
ภายนอกทั้ง ภาครั ฐ บาลและเอกชนมาร่ ว มจัด ทํา และวิ พ ากย์ห ลัก สู ต รทุ ก ครั้ งที่ มี ก าร
ปรับปรุ งหลักสู ตร เพื่อให้ได้บณ
ั ฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
สาขาวิชาฯ มีการเชิ ญอาจารย์พิเศษที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะ
ทาง มาร่ วมสอนในบางรายวิชาหรื อบางหัวข้อที่ตอ้ งการความรู ้ที่เป็ นประสบการณ์ตรงจาก
สถานประกอบการ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
คณะฯ มี การกําหนดคุ ณสมบัติเฉพาะของบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอนตาม
เอกสารบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง (Job description and Job
specification) ให้มีคุณวุฒิและความรู ้ตรงตามภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้เพือ่ การปฏิบัตงิ าน
คณะฯ มี การส่ งเสริ มบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน โดยมีการพัฒนาและเพิ่ม
ทักษะความรู ้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ในภาระงานที่รับผิดชอบ สนับสนุ นให้ได้รับการ
ฝึ กอบรมเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนให้มีส่วนร่ วม
ในโครงการวิจยั และการบริ การวิชาการต่าง ๆ แก่สงั คม
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5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้คาํ แนะนําด้านวิชาการและอื่ น ๆ เช่ น การ
แนะนําแผนการเรี ยนในหลักสู ตร การวางแผนการเรี ยน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
และการวางแผนสําหรั บ อาชี พ โดยอาจารย์ที่ป รึ ก ษาจะมี ก ารกํา หนดชั่ว โมงให้
คําปรึ กษาเพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษาได้
5.1.2 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คาํ แนะนําใน
การทําโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
5.2.1 กรณี นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยืน่
คําร้องขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของ
อาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
5.2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเสนอแนะข้อคิดเห็นในการ
พัฒนาคณะฯ และการจัดการเรี ยนการสอนทางเว็บไซต์
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ความต้องการกําลังคนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องกับทางด้าน
คอมพิวเตอร์ หน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน มีความต้องการค่อนข้าง
สู ง เนื่ องจากเป็ นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและยังช่วยในการพัฒนาประเทศเพื่อ เข้าแข่งขันกับนานา
ประเทศได้
สําหรับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไ ด้สํา รวจความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต ในการปฏิ บ ัติ ง านของบัณ ฑิ ต โดยจัด ส่ ง
แบบสอบถามไปยังสถานประกอบการที่บณ
ั ฑิตเข้าทํางาน เพื่อนําผลการประเมินและข้อมูลความ
คิดเห็นจากสถานประกอบการมาใช้ในการปรับปรุ งหลักสูตรและการเรี ยนการสอนต่อไป
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้ งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื่ อง 2 ปี การศึกษา
เพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือมีการดําเนิ นงานตามข้อ
1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี ที่
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X

ปี ที่
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X
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X

ปี ที่ ปี ที่
4 5
X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา

X

X

X

X

X

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
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1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่ สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ เปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ
การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปี ที่ผา่ นมา
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรื อ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี ที่
1

ปี ที่
2

ปี ที่
3

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก คะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่า
ร้อยละ 80
14. บัณฑิตที่ได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตาม ก.พ. กําหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ปี ที่ ปี ที่
4 5
X X
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X

รวมตัวบ่ งชี้บังคับทีต่ ้ องดําเนินการ (ข้ อ 1-5) ในแต่ ละปี
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5

5

5

5

รวมตัวบ่ งชี้ในแต่ ละปี

9

10

10
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14

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชาสังเกตการณ์สอนของอาจารย์
1.1.2 ประเมินโดยการสัมภาษณ์นกั ศึกษาหรื อการทําแบบประเมินในเรื่ องการสอนของอาจารย์
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
มหาวิ ท ยาลัย ฯ ให้นัก ศึ ก ษาได้ป ระเมิ น ผลการสอนของอาจารย์ท้ ัง ในด้า นทัก ษะ
กลยุทธ์ การสอนและการใช้สื่อการเรี ยนการสอน ในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยมี
การประเมินผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ในส่ วนของคณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินของภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชา โดย
การสังเกตในชั้นเรี ยนถึงวิธีการสอน กิจกรรม เอกสารและสื่ อประกอบการสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
คณะฯ มีการประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากผลความพึงพอใจต่อ
หลัก สู ต รจากนัก ศึ ก ษาที่ ใ กล้สํา เร็ จ การศึ ก ษา บัณ ฑิ ต ที่ สํา เร็ จ การศึ ก ษา ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกและสถานประกอบการต่าง ๆ
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
มีการประเมินผลการดําเนิ นงานตามหลักสู ตร ตามดัชนี บ่งชี้ ผลการดําเนิ นงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยและจาก
หน่วยงานภายนอก
เกณฑ์ ประเมินตามตัวบ่ งผลการดําเนินงาน (ระดับ)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ มีการดําเนินการครบ 7 ข้อ
มีการดําเนินการครบ 9 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
คณะกรรมการประจําสาขาวิชาฯ รวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลการเรี ยนการสอนของ
นักศึกษาที่ใกล้สําเร็ จการศึกษา บัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก และสถาน
ประกอบการต่าง ๆ และข้อมูลจาก มคอ. 5 และ มคอ. 7 เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการดําเนินการหลักสู ตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละสาขาวิชา เพื่อ
นําไปสู่ การปรับปรุ งหลักสู ตรทั้งที่เป็ นการปรับปรุ งเล็กน้อยและการปรับปรุ งทั้งฉบับ ซึ่ ง
กระทําทุก ๆ 5 ปี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
01-110-003 มนุษยสั มพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
ความสําคัญและทฤษฎี ที่เ กี่ ยวข้องกับวิชามนุ ษยสัมพันธ์ พฤติ กรรมมนุ ษย์ มนุ ษ ย
สัม พัน ธ์ ใ นครอบครั ว มนุ ษ ยสัมพัน ธ์ ต ามพื้น ฐานวัฒ นธรรมไทย หลัก ธรรมของ
ศาสนากับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานและการปฏิบตั ิงาน แรงจูงใจใน
การทํางาน ผูน้ ํากับมนุ ษยสัมพัน ธ์ การติ ดต่ อสื่ อสาร และการฝึ กอบรมเพื่อมนุ ษ ย
สัมพันธ์
Theories related to human relations, human behavior, human relations in families,
human relations based on Thai culture and Buddhism, human relations in working
organizations, motivation, human relations and leadership, communication, and
training for human relation skills development
01-110-004 สั งคมกับสิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Society and Environment
ความสํา คัญ ของสั ง คมกับ สิ่ ง แวดล้อ ม โดยอาศัย แนวคิ ด พื้ น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยา
นําไปสู่ การศึ กษาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งมลพิษสิ่ งแวดล้อมที่
เกิดขึ้น ศึกษาการวิเคราะห์ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่
การจัดการสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม
Society and the circumstances of the environment, basic concepts in ecology,
natural resources and the environment, pollution crisis and control, system analysis
and assessment of impacts on the environment, and environmental management
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01-110-008 การวิจัยทางสั งคมศาสตร์
3(2-2-5)
Social Science Research
ความหมายและความสําคัญ ประเภท และวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
การเลื อกหัวข้อที่ จะทําการวิจยั ทฤษฎี และวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับหัวข้อปั ญหา
การออกแบบการวิจยั ประเภทของตัวแปรต่าง ๆ การกําหนดปั ญหาการวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การจัดทําข้อมูล การวิเคราะห์ การตีความ การนําเสนอข้อมูล การเขียน
โครงร่ างการวิจยั และรายงานการวิจยั
Importance and concept, kinds and objectives of social science research, the theory
and literature concerning the problem topic, research design, kinds of variable,
formulating research problem, collecting data, scrutinizing data, analyzing and
interpreting data, data presentation, proposal writing and reporting social science
research
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสั งคม
3(3-0-6)
Development of Social and Life Quality
ปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตและการทํางานของบุคคล การสร้างแนวคิด
และเจตคติ ต่ อ ตนเอง ธรรมะกับ การสร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต บทบาทหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น การบริ หารตนให้เข้ากับชี วิตและสังคม และการปรับ
ตนเพื่อร่ วมกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิ คการครองใจคน และการสร้างผลิตผลใน
การทํางานให้มีประสิ ทธิภาพ
Philosophy and ethical principles in living and working, self perception and
attitudes, Dharma and life quality development, individual roles and responsibility,
self-administration and adjustment to social activities, development of interpersonal
skills, efficiency and effectiveness in work
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01-110-011 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Economics
ความหมาย ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค – การผลิต การตลาดและการแข่งขัน รายได้ประชาชาติและ
การมีงานทํา การเงิ น การธนาคาร และการคลัง การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนปั ญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
Concepts and scope of economics, demand, supply, market equilibrium and
competition, consumer behavior and production, principles of national income,
employment, finance and banking, public finance, international economic
development, and socio-economic problems in Thailand
01-110-013 สั งคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Society with Politics and Government
การเกิดขึ้นของสังคม ความจําเป็ นที่สงั คมต้องมีการปกครอง ระดับของสังคมหรื อการ
ปกครอง ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ ความสําคัญ และรู ปแบบขแงการ
ปกครองของรั ฐ พร้ อ มทั้ง อุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งการปกครอง พัฒ นาการของ
การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์จนถึงประชาธิ ปไตย
สถาบันหลักของการเมืองการปกครอง ได้แก่ รัฐธรรมนู ญ รัฐสภา รัฐบาล ตุลาการ
พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ อีกทั้งกระบวนการการเมืองการปกครองอัน
ประกอบด้วยกระบวนการนิติบญั ญัติ และการเลือกตั้ง การจัดระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิ นไทยทั้งส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนปั ญหาสําคัญทาง
การเมืองการปกครองของไทย
The Emergence of society, the necessity that the society must have the
administration, the levels of society or administration from family to state, the
importance of state, the forms of administration together with political ideology, the
development of administration of Thailand politics from absolute monarchy time
until democracy, the institute of administration politics, for example, constitution,
parliament, government, judge, the political party and interest group, politics
administration procedure composing of legislation procedure, and and election,
government regulations both aspects of central and local services, including political
crisis administration problems of Thailand
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01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า แหล่งสารนิเทศ บริ การและทรัพยากรสารนิ เทศ การ
เข้า ถึ ง สารนิ เ ทศ การประเมิ น สารนิ เ ทศ การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ก ารรวบรวม
บรรณานุกรมและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and education, information sources, services and resources. Information
access, evaluating, analyzing, synthesizing information, bibliography collecting and
academic report writing
01-210-004 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
ความหมายและความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยา อิทธิ พลของพันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อม
ที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุ ษย์ พัฒนาการมนุ ษย์ พื้นฐานสรี ระวิทยาของมนุ ษย์ การรั บ
สัมผัส การรั บรู ้ การเรี ยนรู ้ แรงจูงใจและอารมณ์ เชาว์ปัญญา บุคลิกภาพและการ
ปรับตัว สุ ขภาพจิต พฤติกรรมผิดปกติและพฤติกรรมทางสังคม
Definition, the origin of psychology, genetic and environmental factors, human
development, basic human physiology, sensation and perception, learning,
motivation and emotion, intelligence, personality and adjustment, mental health,
abnormal behavior, social behavior
01-210-005 จิตวิทยาองค์ การ
3(3-0-6)
Organizational Psychology
ความรู ้ เ บื้ อ งต้น ของจิ ต วิ ท ยาองค์ก าร บุ ค คลกับ พฤติ ก รรมการทํา งาน กลุ่ ม และ
พฤติกรรมกลุ่ม องค์การและพฤติกรรมองค์การ ภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจในการทํางาน
ขวัญและความพึงพอใจในการทํางาน การบริ หารความขัดแย้ง
Fundamentals of organizational psychology, personnel and working behavior, group
behavior, organizational behavior, leadership, working motivation, morale and
working satisfaction, and conflict management
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01-210-006 ปรัชญาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ความหมายของปรั ชญา ขอบข่ายของปรั ชญา ปั ญหาหลักและแนวคิด ที่ สําคัญทาง
ปรัชญา ในการค้นหาตนเอง คุณค่าของชีวิตและการอยูร่ ่ วมกัน
Concept and scope of philosophy, principal problems and key aspects in self
reflection, values of living in society
01-210-007 ตรรกวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
Introduction to Logic
การคิด การอ้างเหตุผล ข้ออ้างเหตุผลนิรนัย ข้ออ้างเหตุผลอุปนัย เหตุผลบกพร่ อง
ลักษณะของข้ออ้างเหตุผลที่ดีการประเมินและทดสอบข้ออ้างเหตุผล
Thinking argumentation, deductive, inductive, fallacy, characteristics of sound
argument, evaluation and verification of an argument
01-210-011 พืน้ ฐานอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Civilization
ความหมายของอารยธรรมและวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ไทย พื้นฐาน
อารยธรรมไทยด้า นสัง คม เอกลัก ษณ์ ค่ า นิ ย ม ประเพณี แ ละการปกครอง ด้า น
เศรษฐกิ จ ด้า นลัท ธิ ความเชื่ อ และศาสนา ด้า นภาษาและวรรณคดี ไ ทย ด้า น
ศิลปกรรมและการอนุรักษ์ส่งเสริ มวัฒนธรรมและอารยธรรมไทย
Civilization and culture, fundamentals of thai civilization: tradition, value symbolic,
politics, economy, doctrine, belief and religion; thai language and literature, and thai
art preservation and conservation
01-310-001 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
หลักการสื่ อสาร ความรู ้พ้ืนฐานการใช้ภาษาไทย การฟั งอย่างมีวิจารณญาณ การอ่าน
จับ ใจความ และวิ เ คราะห์ ค วาม การเขี ย นหนัง สื อ ราชการ จดหมายสมัค รงาน
โครงการ และการพูดในโอกาสต่างๆ
Principles of communication, thai language usage, critical reading and listening,
writing for government services, writing proposal and application letters, and
making speeches in various occasions
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01-310-006 การอ่ านและการเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Reading and Writing
หลักการอ่านเอกสารทางวิชาการ หลักการเขียนทางวิชาการ การอ่านและเขียนสรุ ป
สาระสําคัญ การศึกษาค้นคว้าและการนําเสนอผลงานในรู ปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, reading and summarizing, research and
academic presentation
01-310-009 ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
Arts of Speaking
หลักการพูด องค์ประกอบของการพูด การวิเคราะห์ผฟู ้ ั ง การประเมินผลการพูด การ
พูดในที่ประชุมชน การพูดให้ความรู ้ การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ การอภิปราย การพูดใน
โอกาสต่างๆ
Fundamentals of speaking, listener analysis and speaking evaluation, public
speaking, persuasion, informative speaking, discussion, and speeches on different
occasions
01-320-001 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
โครงสร้างภาษาและไวยากรณ์จากงานประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ภายในประโยคและระหว่างประโยค
English structures and grammar from different written texts
3(2-2-5)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
Communicative English
พัฒนาความสามารถการฟั ง พูด อ่าน และเขี ยน โครงสร้ างที่ สําคัญของภาษา เน้น
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
Development of listening, speaking, reading and writing abilities, key language
structures, language for communication in various situations
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01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษา การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม
กับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in various
situations according to native speakers’ culture
01-320-004 การอ่ านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Reading
การหาความหมายของคํา ศัพ ท์ สํา นวน และข้อ ความ กลวิ ธี ก ารอ่ า น การพัฒ นา
ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ
Finding meaning of words, expressions, and statements, reading strategies,
development of reading abilities
01-320-005 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงาน
3(2-2-5)
English for Job Application
คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน และการ
สัมภาษณ์งาน
Vocabulary, expressions, language structures, and documents used in job application
and job interview
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
English for Science and Technology
คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้ างภาษา การฟั ง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions and language structures, listening, speaking, reading and
writing on science and technology topics
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01-320-007 ภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentations
คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษา ประเภทของผลงาน การใช้สื่อ การพูดและการเขียน
เพื่อนําเสนอผลงาน
Vocabulary, expressions, and language structures for presentations, types of project
works, media , written and oral presentations
09-130-042 เทคโนโลยีอนิ เตอร์ เน็ตในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Internet Technology for Daily Uses
เทคโนโลยีของเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตในองค์กร ส่ วนบุคคลหรื อการใช้งานประจําบ้าน
ความรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ย วกั บ พาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เทคนิ ค และเครื่ องมื อ สํ า หรั บ
อินเตอร์ เน็ตเวิลด์ไวด์เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์
การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกับงานด้านต่างๆ
Internet technology utilization in organizations, personnel or home usage,
fundamental knowledge of e-commerce, tools and techniques for the Internet,
world wide web, web design and development by means of applied software,
appropriate application of the Internet in various aspects
3(2-2-5)
09-130-044 การใช้ โปรแกรมสํ าหรับสํ านักงานสมัยใหม่
Application of Software for Modern Offices
ประเภทของโปรแกรมสําหรับสํานักงานสมัยใหม่ การใช้โปรแกรมสําหรับสํานักงาน
แต่ละประเภท การนําโปรแกรมสําหรับสํานักงานไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทันสมัย การนําเสนอข้อมูลข่าวสาร การจัดเก็บสารสนเทศ
การจัดทํารายงานและเอกสารในรู ปแบบต่างๆ
Types of software for modern offices, software for individual types of offices,
effective and update application of software for individual offices, information
presentation and storage, preparation of reports and documents in various forms
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09-210-034 เคมีทวั่ ไป
3(2-3-5)
General Chemistry
โครงสร้ างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้ าเคมี
อัตราการเกิ ดปฏิ กิริยาเคมี และสมดุ ลเคมี กรด เบส และเกลื อ สารละลายบัฟเฟอร์
และบทปฏิบตั ิการในเนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฎี
Atomic structure and periodic table, chemical bond, solution, chemical reaction and
electrochemistry, rate of reaction and chemical equilibrium, acid- base and salt,
buffer solution and laboratory practice related theory
09-311-050 ชีววิทยาทัว่ ไป
3(2-3-5)
General Biology
พื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต กลไกของสิ่ งมีชีวิต เนื้ อเยื่อพืช การเจริ ญเติบโตและโครงสร้าง
พื ช เนื้ อ เยื่ อ สั ต ว์ การเจริ ญเติ บ โตและโครงสร้ า งสั ต ว์ การจัด จํา แนกสิ่ ง มี ชี วิ ต
นิเวศวิทยาเบื้องต้น ความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธุศาสตร์เบื้องต้น
Basic principles of organisms, mechanisms of organisms, growth and structure of
plants, animal tissues, growth and structure of animals, identification of organisms,
fundamentals of ecology, biodiversity and fundamentals of genetics
09-410-040 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
3(2-3-5)
General Physics
ความรู ้ พ้ื น ฐานทางกลศาสตร์ ความร้ อ น คลื่ น กล ไฟฟ้ า-แม่ เ หล็ ก แสง และ
ความก้าวหน้าทางฟิ สิ กส์ ปฏิบตั ิการทดลองเกี่ ยวกับกลศาสตร์ ความร้ อน คลื่ นกล
ไฟฟ้ า-แม่เหล็ก และแสง
Fundamental knowledge of mechanics, heat, wave, electromagnetism, optics and
advanced physics, laboratory practice in mechanic, heat, wave, electromagnetism
and optic
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01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
เลื อ กกิ จ กรรมกี ฬ าประเภทบุ ค คล เช่ น กรี ฑา ลี ล าศ กิ จ กรรมเข้า จัง หวะ ยู โ ด
แบดมินตัน ว่ายนํ้า เทนนิ ส และเทเบิลเทนนิ ส เป็ นต้น ความรู ้เบื้องต้นของกีฬาและ
การพัฒนาบุคคลทั้งด้านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การฝึ กปฏิ บตั ิ
ทักษะพื้นฐานของกีฬา วิธีการเล่น และกติกาของกีฬา
Fundamentals of individual sports and human development in the following five
aspects: physical, psychological, emotional, social and intellectual development;
practice of basic skills, playing methods and rules of the individual sports selected
01-610-002 กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
เลือกกิจกรรมกีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ซอฟท์บอล
และรักบี้ฟุตบอล เป็ นต้น ความรู ้เบื้องต้นของกีฬาและการพัฒนาบุคคลทั้งด้านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬา วิธีการเล่น
และกติกาของกีฬา
Fundamentals of team sports and human development in the following five aspects:
physical, psychological, emotional, social and intellectual development; practice of
basic skills, playing methods and rules of the team sports selected
1(0-2-1)
01-610-003 นันทนาการเพือ่ ชีวติ ประจําวัน
Recreation for Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการแบบต่างๆ และ
เลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม
Fundamentals of recreation, organization of recreation activities, and selection of
appropriate recreation activities
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01-010-001 วิถีชีวติ สั งคมไทยในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
3(3-0-6)
Thai Life Style in Globalization
ประวัติศาสตร์สงั คมไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย อารยธรรมโลก บทบาทของศาสนาและ
คุณธรรมต่อสังคมไทย สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของโลก การเมืองการปกครองและกฎหมายกับโลกสมัยใหม่
History of Thai society, thai arts and culture, world civilizations, roles of religions
and virtues in Thai society, socio-economy and environment in global changes,
politics, government and law in modern society
3(3-0-6)
01-010-003 การจัดการชีวติ ในสั งคมยุคใหม่
Life Management in Modern Society
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน วัฒนธรรมประเพณี กบั การดํารงชีวิต การใช้จ่าย
การออมในชีวิตประจําวัน บัญชีครัวเรื อน การสื่ อสารเพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์ การ
สร้างภูมิคุม้ กันในครอบครัวและชุมชน
The relation in a family and the community. Culture, tradition and the living, buying
the saving in the every day life, household account, the communication for reinforce
the relation, building immunity in a family and the community
01-010-006 ภูมิปัญญาไทยเพือ่ ชีวติ ทีพ่ อเพียง
2(2-0-4)
Thai wisdom for Sufficiency Life
ความหมาย ขอบข่าย ความสําคัญ พัฒนาการ และกระบวนการเรี ยนรู ้ของภูมิปัญญา
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาชีวิตที่พอเพียง ตัวอย่างการมีชีวิตที่พอเพียงของบุคคลในสังคมไทย
Concepts, scope and development of Thai wisdom, local wisdom, the relation
between Thai wisdom and local wisdom for developing sufficiency life, a case study
on sufficiency life’s person in Thailand
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01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ ความสํ าเร็จ
2(1-2-3)
Learning Skill for Success
การรั บรู ้ เกี่ ยวกับตนเองและสรรถนะแห่ งตน การกํากับตนเอง การพัฒนาทักษะสู่
ความสําเร็ จ : การเรี ยนและชีวิตการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร
Self-perception and self-efficacy; self-control; skill development for success:
development of information technology and communication skills
2(2-0-4)
04-040-007 การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้ ภายในบ้ าน
Residential Appliances Maintenance
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน รู ้จกั การทํางานขั้นพื้นฐาน
และการดู แลรั กษาให้มีคุณภาพที่ ดี มี ความปลอดภัย ความรู ้ เกี่ ยวกับพลังงาน และ
หลัก การประหยัด พลัง งาน การดู แ ลรั ก ษาและซ่ อ มแซม พื้ น ผนัง หลัง คา ระบบ
สุ ขภัณฑ์และนํ้าเสี ยในอาคารที่พกั อาศัย
Basic knowledge of the electric appliances, operation and maintenance, safety in
usage, principle of an energy saving, maintenance and repair of wall, ceiling and
roof, sanitary system and residential water treatment
09-090-009 เทคโนโลยีกบั โลกาภิวฒ
ั น์
3(3-0-6)
Technology and Globalization
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาวะโลก
ร้อนและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เทคโนโลยีดา้ นพลังงานทดแทน เช่น พลังงาน
นํ้า พลังงานลม นิ วเคลี ยร์ และการประยุกต์ใช้ ดาราศาสตร์ และความก้าวหน้าทาง
อวกาศ อาหารและโภชนาการ อาหารเพื่ อสุ ขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร มี
การศึกษานอกสถานที่
Environmental situations from science and technology development, global warming
and its effects, renewable energy technology such as water power, wind energy,
nuclear and its application, astronomy and advanced space technology, food and
nutrition, healthy food, food safety, and field trip
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09-111-151 แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ฟังก์ชนั ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ การหาอนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั พีชคณิ ต ฟังก์ชนั เลข
ชี้กาํ ลัง ฟั งก์ชนั ลอการิ ทึม ฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ ฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติผกผัน และฟังชันไฮ
เพอร์โบลิก ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม การประยุกต์ของอนุพนั ธ์ ปริ พนั ธ์ของฟังก์ชนั ทฤษฏี
บทหลักมูลของแคลคูลสั เทคนิคการหาปริ พนั ธ์ การประยุกต์ของปริ พนั ธ์จาํ กัดเขต
Functions, limits, continuity, derivative, differentiation of algebraic functions,
exponential functions, logarithmic functions, trigonometric functions, inverse
trigonometric functions and hyperbolic functions, mean value theorem, applications
of differentiation, integrations of functions, fundamental theorem of calculus,
techniques of integration, applications of definite integral
09-111-152 แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
ปริ พนั ธ์ไม่ตรงแบบ ปริ พนั ธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกดั เชิงขั้ว การเขียนกราฟในระบบพิกดั
เชิงขั้ว การหาพื้นที่และความยาวส่ วนโค้งในระบบพิกดั เชิงขั้ว เรขาคณิ ตวิเคราะห์สาม
มิติ พีชคณิ ตเวกเตอร์ ลําดับและอนุ กรมอนันต์ อนุ กรมเทเลอร์ การทดสอบการลู่เข้า
ของอนุกรมแบบต่างๆ
Improper integral, numerical integration, polar coordinates, graph in polar
coordinates, area and arc length in polar coordinates, analytic geometry in 3-space,
algebra of vectors, sequences and series, Talor series, convergence and divergence
tests
09-121-045 สถิติทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Statistics
สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจง ตัวแปรสุ่ ม การสุ่ มตัวอย่าง
การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่ม
เดียว และการทดสอบไคสแควร์
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of
random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis testing of
one population, Chi-squared test
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09-131-102 โครงสร้ างดิสครีต
3(3-0-6)
Discrete Structures
ตรรกศาสตร์ เซต เทคนิ คการนับ อุปนัยทางคณิ ตศาสตร์ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด
ทรี กราฟ พีชคณิ ตบูลีน เครื่ องจักรแบบจํากัดและไวยากรณ์และภาษา
Logic, set, counting techniques, mathematical induction, recurrence relations, tree,
graph, boolean algebra, finite machine and language and grammas
09-131-234 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
Numerical Method
ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เป็ นเชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิง
เส้น การประมาณค่าในช่วง การหาอนุ พนั ธ์และการอินท์เกรตเชิ งตัวเลข เมตริ กซ์
และเมตริ กซ์ผกผัน การแก้ปัญหาเชิงตัวเลขโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป และการเขียน
โปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาเชิงตัวเลข
Error, solution of nonlinear equations, solution of linear equation, interpolating,
numerical solution of differentiation and integration, matrix and inverse matrix,
solving problem numerical by package and Solving problem numerical by
programming
09-131-101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Computer Science
พัฒ นาการของคอมพิ ว เตอร์ การแทนข้ อ มู ล ในคอมพิ ว เตอร์ ระบบจํา นวน
องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ตัววัดสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ระบบ ตัวแปลภาษาและภาษาการโปรแกรม การแก้ปัญหา การออกแบบและพัฒนา
ขั้นตอนวิธี เทคนิ คการโปรแกรมแบบโครงสร้าง การประยุกต์ระบบคอมพิวเตอร์ ใน
ปัจจุบนั เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จริ ยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Development of computers, data representation in computers, number systems,
computer hardware components, computer performance metrics, system software,
compilers and programming languages, problem solving, algorithm design and
development, structural programming techniques, current applications of computer
systems, computer networks, computer ethics
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09-131-231 โครงสร้ างข้ อมูล และขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
Data Structure and Algorithms
โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ รวมทั้งการค้นหาจัดลําดับหรื อ อื่น ๆ การจัดสรร
เนื้อที่ในหน่วยความจําและการออกแบบ และขั้นตอนวิธีแบบต่าง ๆ ของคอมไปเนโท
ริ คส์ การเรี ยงลําดับแบบต่าง ๆ การทําโปรแกรมไดนามิกส์ รวมทั้งขั้นตอนวิธีของการ
แก้ปัญหา การหาเวลาและเนื้ อที่ของความซับซ้อนที่ข้ ึนกับการประมวลผลข้อมูล และ
การใช้หน่วยความจําของเครื่ องคอมพิวเตอร์
Data structure algorithms and Complexity the basic of data structure and algorithm,
searching and sorting, designing of the memory allocation, compinotoric’s
algorithm, sorting, dynamic programming, problem solving algorithm, spacing and
timing of the complexity based on data processing, and the used of computer
memory
09-131-232 การออกแบบและวิเคราะห์ ข้นั ตอนวิธี
3(3-0-6)
Design and Analysis of Algorithms
วิชาบังคับก่ อน : 09-131-231 โครงสร้ างข้ อมูล และขั้นตอนวิธี
Prerequisite: 09-131-231 Data Structure and Algorithms
ทฤษฎี ข องขั้น ตอนวิ ธี การวิ เ คราะห์ ค วามต้อ งการเนื้ อ ที่ แ ละเวลาที่ ต ้อ งการของ
ขั้น ตอนวิ ธี การเรี ย กตัว เอง การวิ เ คราะห์ ช้ ัน ความซับ ซ้อ น เทคนิ ค การออกแบบ
ขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีแบบต่างๆ การเรี ยงลําดับและการค้นหาข้อมูล และปั ญหาที่ยาก
ต่อการแก้ไข อัลกอริ ธึมส์แบบขนาน
The theory of the algorithm , analyze the need of use for the space and time which
are required in algorithm, recursive, analysis of the complexity level technique of
designing the algorithm, sorting and searching and significant problem for solving
parallel algorithm

88
09-131-233 ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-6)
Theory of Computation
รู ปแบบของการคํานวณแบบลําดับ การคํานวณแบบขนาดวงจรตรรกแบบจัดหมู่ ไฟ
ไนท์สเตทแมชชีน ดีเทอร์มินิสติคและนอนดิเทอร์มินิสติคแมชชีน เซ็ตแบบเรกูลาร์
และแบบนอนเรกูลาร์ พุชดาวน์ออโตมาตา ทัวริ งแมชชีนคํานวณได้และทัวริ งแมชชีน
คํานวณไม่ได้
Model of sequence computation , computation size of group logic circuit model,
finite state machine , deterministic and nondeterministic machine, regular sets and
nonregular sets, pushdown automata, computing turing machines and
uncomputating turing machines
09-132-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
Computer Programming 1
โครงสร้ างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ สมัยใหม่ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์
การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง การฝึ กปฏิบตั ิการโปรแกรมด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์
Basic structure of modern computer systems; data representation in computers;
algorithmic problem solving; program design and development methodology;
introductory programming using a high-level programming language; programming
practice in computer laboratory
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09-132-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
Computer Programming 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-132-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Prerequisite: 09-132-101 Computer Programming 1
การเข้าสู่ อย่างมีระบบในการออกแบบและการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียน
โปรแกรมแบบโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมย่อย โปรแกรมเรี ยกตัวเอง กราฟฟิ ค
การประยุกต์ใช้งานแฟ้ มข้อมูลและการสื่ อสาร
The practice of programming, emphasis is on the development of real programs,
writing code but also assessing tradeoffs, choosing among design alternatives,
debugging and testing, and improving performance. Issues include compatibility,
robustness, and reliability, while meeting specifications. Students will have the
opportunity to develop skills in these areas by working on their own code and in
group projects
3(2-2-5)
09-132-231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
วิชาบังคับก่อน : 09-132-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Prerequisite: 09-132-101 Computer Programming 1
ความรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ย วกับ การออกแบบและพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ เ ชิ ง วัต ถุ โครงสร้ า ง
โปรแกรมในภาษาเชิ งวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและ
พฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มวัตถุพ้ืนฐาน การสื บทอด แถวลําดับ การนําเอาส่ วนประกอบ
ของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก กราฟฟิ ก การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต
Basic concepts of object oriented software design and development, programming
structures in object oriented language, object and class definitions, object attributes
and behaviors, base classes, inheritance, arrays, reuse of software components,
graphic, creating and manipulating dynamic data structures
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09-132-351 ภาษาการเขียนโปรแกรม
3(3-0-6)
Programming Languages
วิชาบังคับก่ อน : 09-132-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Prerequisite: 09-132-101 Computer Programming 1
คําจํากัดความของภาษา ไวยากรณ์ รู ปแบบ และความหมายของภาษา ภาษาดั้งเดิ ม
ชนิ ดข้อมูล โครงสร้างการควบคุม โครงสร้ างบล็อก การเรี ยกซํ้า ภาษาที่ใช้ตวั แปล
คําสั่ง สภาพแวดล้อมของโปรแกรมขณะปฏิบตั ิงานและคอมพิวเตอร์ เสมือน ภาษา
แนวใหม่ ภาษาฟั ง ก์ ชั น ภาษาตรรกะและภาษามาร์ ค อัพ แนวคิ ด เชิ ง วัต ถุ แ ละ
ส่ วนประกอบซอฟต์แวร์ คลาส อินสแตนซ์ วิธีการ การส่ งผ่านคําร้องขอ การสื บทอด
คุ ณ สมบัติ การผู ก วิ ธี ก ารกับ การร้ อ งขอ การพ้อ งรู ป โครงร่ าง การโปรแกรม
ส่ วนประกอบซอฟต์แวร์ เทคนิคการแปลภาษาเบื้องต้น
Definition of computer programming language syntax semantic and its meaning,
traditional programming language, control structure, block structure, recursive,
compiler , runtime and virtual machine environment, modern programming
language, function, logic and makeup language, object-oriented paradigm, class,
instance, method, call reference, inheritance, method calling, overloading, pattern,
component software, language translation
09-133-101 ตรรกะดิจิทลั
3(2-2-5)
Digital Logic
วงจรดิ จิ ท ัล อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ระบบเลขฐาน และรหั ส แบบต่ า ง ๆ พี ช คณิ ต บู ลี น
แผนภาพของคาร์ น อ วงจรคอมบิ เ นชั่น ฟลิ บ -ฟลอบ วงจรซี เ ควนเชี ย ลแบบ
ซิ งโครนัสและอะซิ งโครนัส โปรแกรมควบคุ มระบบงานและโปรแกรมประยุก ต์
มโนภาพของอินเตอร์ เฟสซิ่ ง แฮดด์เชคกิ้งโปรแกรมขัดจังหวะการอินเตอร์ เฟสแบบ
อนุกรมและขนาน มาตรฐานการสื่ อสารต่าง ๆ การอินเตอร์เฟสกับระบบ AID, DIA
Digital electronic circuit, number system and code patterns, boolean algebra, kanor
map, combination circuit, flip flop, synchronous and asynchronous sequential
circuit, operation controlling program and application, interfacing view, handshaking
program interrupts serial and parallel interface, communication standards,
interfacing with AID, DIA
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09-133-231 ระบบคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสแซมบลี
3(2-2-5)
Computer System and Assembly Language
โครงสร้างของคอมพิวเตอร์และภาษาเครื่ อง ภาษาแอสแซมบลี และแอสแซมเบลอร์
เทคนิ ค ของแอดเครสซิ่ ง แมคโครและแมคโครแอสแซมเบลอร์ โหลดเดอร์ และ
บรรณาธิ การ การเชื่ อมโยง การแบ่งโปรแกรม ออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ การเวียนกลับ
และการจัดสรรสแตคของหน่วยความจํา
Computer organization and machine language, assembly language and assembler,
technique of addressing, macro and macro assembler, loader and editor, linking,
program separating, loop and allocation of memory
09-133-232 องค์ ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Organization and Architecture
วิชาบังคับก่ อน : 09-133-231 ระบบคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสแซมบลี
Prerequisite: 09-133-231 Computer System and Assembly Language
ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการหน่ วยความจํา ระบบหน่ วยความจําแบบแคช ระบบ
ไปป์ ไลน์ ชุดคําสั่งคอมพิวเตอร์ แบบ RISCs และ CISCs ระบบมัลติโพรเซสเซอร์
และ โปรแกรมมิ่ง ระบบมัลติโพรเซสเซอร์แบบซิงเกิ้ลอินเตอร์คอนเนคชัน่ เนทเวอร์ค
ระบบมัลติโพรเซสเซอร์ แบบแมสเสทพาสซิ่ ง ระบบมัลติโพรเซสเซอร์ ซึ่ งใช้กลไก
ดาต้าชิฟ
Computer system, memory allocation, cache memory, pipe line system, RISCs and
CISCs computer instructions, multiprocessor system and programming, single
interconnection multiprocessor, network, message passing multiprocessor, data ship
multiprocessor system
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09-133-233 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operating Systems
ความรู ้ ท ั่ว ไปที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ระบบปฏิ บ ัติ ก าร โครงสร้ า งของระบบคอมพิ ว เตอร์
โครงสร้างของระบบปฏิบตั ิการ กระบวนการ และความสอดคล้องของกระบวนการ
การติดตาย การจัดการหน่วยความหลัก ระบบไฟล์ ระบบ I/O โครงสร้างสื่ อจัดเก็บ
กรณี ศึกษาระบบปฏิบตั ิการที่นิยมใช้ในปั จจุบนั
Overview of operating system , computer- system structures, operating system
structure, process, process synchronization, deadlocks, memory management, file
system, I/O systems, storage structure, case study with currently operating system
09-134-231 ระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Systems
แนวคิดระบบสารสนเทศ วัฏจักรของระบบสารสนเทศ การประยุกต์สารสนเทศใน
การสื่ อสารข้อมูล เทคนิ คการทํารหัสคํา หลักการวิเคราะห์และรวบรวมสารสนเทศ
ตรรกวิทยาในการสื บค้นสารสนเทศ และกรรมวิธีการถามตอบเพื่อการสื บค้นในระบบ
ออนไลน์ โครงสร้ างข้อมูลในการจัดเก็บสารสนเทศ บทบาทของคอมพิวเตอร์ กับ
ระบบข่ า วสาร โครงสร้ า งแฟ้ มข้อ มู ล ระบบฐานข้อ มู ล ทฤษฎี แ ละหลัก การแปร
ความหมายข้อ มู ล เพื่ อ การตัด สิ น ใจ การติ ด ตั้ง และทดสอบระบบสารสนเทศ การ
วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศ
Point of view of information system, information system life cycle, applying
information for the data communication, encipherment technique, the principle of
analysis and gathering information, logic of information search and the process of
query-answer for searching in online system, the data structure for information
storage, role of computer and information system, structure of file system, database,
theory and principal of data interpret for decision-making, installation and test of
information system, analysis for design and development of information system
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09-135-231 ระบบฐานข้ อมูล
3(3-0-6)
Database Systems
ส่ ว นประกอบที่ สํ า คัญ และจํา เป็ นของระบบฐานข้อ มู ล ความสํา คัญ ของแต่ ล ะ
ส่ วนประกอบ และความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประกอบต่างๆ ของระบบ การให้บริ การ
ข้อมูล การค้นหาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล และการจัดการระบบฐานข้อมูล การ
ประยุก ต์ใ ช้โ ครงสร้ า งข้อ มู ล และระบบแฟ้ มข้อ มู ล เพื่ อ สร้ า งฐานข้อ มู ล แบบเชิ ง
สัมพันธ์ และแบบเชิงวัตถุ ภาษาที่ใช้นิยามข้อมูล (Data Definition Language) ภาษา
สําหรับเรี ยกใช้ขอ้ มูล (Data Manipulation Language) และภาษาจัดการข้อมูล (Data
Control Language) การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูล การสํารองข้อมูล การเรี ยก
คืนข้อมูล การรักษาความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ และความคงสภาพของข้อมูล (Data
Integrity)
Investigation component of database system, important components and
component’s relationship of system, information service, data query from database
system, and database system management, applying data structure an file system for
construction relational database system and object-oriented database system, data
definition language, data manipulation language, data control language, data
security, data replication, data retrieval, data consistency, data reliability and data
integrity
09-135-351 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
วิธีการพัฒนาระบบ การกําหนดปั ญหาและการศึกษาความเป็ นไปได้ การวิเคราะห์
ความต้อ งการ และคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะที่ ว่ า ด้ว ยตรรกศาสตร์ การออกแบบทาง
ตรรกวิทยา การออกแบบทางกายภาพ การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบ การติดตั้ง
และการดูแลรักษาระบบ
The methodology of development system, problem definition, feasibility study,
requirement analysis, specification of logic, logical design, physical design, program
development, test, installation and maintenance system
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09-136-231 การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ าย
3(3-0-6)
Data Communications and Networks
แนวคิดของการสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย มาตรฐานระบบเปิ ด สื่ อนําสัญญาณ การส่ ง
ข้อมูลในชั้นกายภาพ การควบคุมในระดับเชื่ อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์บริ เวณเฉพาะที่ และบริ เวณกว้าง สถาปัตยกรรมการสื่ อสารและโพรโทคอล

Concept of 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
09-139-351 สั มมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
1(0-3-1)
Seminar in Computer Science
การนําเสนอและอภิปรายเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Presentation and discussion of interesting topics in computer science
09-139-472 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3(0-6-3)
Computer Science Project 1
ฝึ กให้นกั ศึกษาทําการค้นคว้า วิเคราะห์ ประมวลผลความรู ้ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ น
พื้นฐานในการวิจยั ในหัวข้อเรื่ องทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Practice for researching, analysis and processing computer knowledge for base in the
research topic of computer science
09-132-352 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3(3-0-6)
Software Engineering
หลัก การของวิ ศ วกรรมซอฟต์แ วร์ กระบวนการซอฟต์แ วร์ การประเมิ น ต้น ทุ น
ซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ เทคนิ คการวิเคราะห์ การออกแบบ และ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ภาษาการโมเดลแบบยูเอ็มแอล การทวนสอบและการตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์ เทคนิ คการทดสอบซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการ
โครงแบบ การบํารุ งรักษา
Principle of Software engineering, software model, software cost estimation,
software project management, software analysis, design and development techniques
unified modeling language, software verification and validation, software testing
techniques, software quality assurance, Software configuration management,
software maintenance
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09-132-471 การจัดการโครงการซอฟต์ แวร์
3(3-0-6)
Software Project Management
กิจกรรมของโครงงาน การนิ ยาม การวางแผน การนําโครงงาน การติดตามโครงงาน
ข้อจํากัดของข้อกําหนดด้านสมรรถนะ ตารางเวลาและงบประมาณ การเจรจาและ
เขียนสัญญา เครื่ องมือในการทําตารางเวลา การประมาณระยะเวลา แผนผังโครงข่าย
การทํางาน การจัดการกลุ่ม กลุ่มสนับสนุน บทบาทของผูจ้ ดั การโครงงาน เครื่ องมือใน
การติดตามโครงงาน และรายงานต้นทุนของโครงงาน
Project activities, defining, planning, leading, monitoring, constraints of
performance specifications, schedule and budget, negotiating and writing contracts,
scheduling tools, time estimation, network diagrams, team organization, support
team, role of project manager, monitoring tools, and project cost reports
09-134-471 การสื บค้ นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
หลักการของระบบค้นคืนสารสนเทศเบื้องต้น วิเคราะห์ขอ้ ความแบบอัตโนมัติ การ
วิเคราะห์คาํ ศัพท์และสตอปลิสต์ ขั้นตอนวิธีสเตมมิง การจัดทําอรรถาภิธาน กลยุทธ์
การค้น หา การดํา เนิ น การแบบบู ล การหาเลขที่ อ ยู่แ บบแฮช ขั้น ตอนวิ ธี ก ารจัด
หมวดหมู่ โครงสร้ า งแฟ้ มข้อ มู ล แฟ้ มผกผัน แฟ้ มลายเซ็ น การประเมิ น ผล การ
จัดลําดับ วิธีการนําโมเดลในการจัดเก็บข้อมูลมาใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูล การแยก
ประเภทข้อมูล
Principle of information retrieval, automatic text analysis, lexical analysis and stop
lists , stemming algorithms, thesaurus construction, searching strategies , boolean
operation, hashing, clustering algorithms, file structures, inverted file, signature file,
evaluation, ranking, suitable model for retrieve and classified data
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09-135-352 การออกแบบฐานข้ อมูล
3(3-0-6)
Database Design
วิชาบังคับก่ อน : 09-135-231 ระบบฐานข้ อมูล
Pre-requisite : 09-135-231 Database Systems
คุณสมบัติและแนวคิดของระบบแฟ้ มข้อมูลและระบบฐานข้อมูล กระบวนการพัฒนา
ฐานข้อ มู ล การออกแบบฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ การเขี ย นแผนผัง ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างเอนติต้ ี (Entity Relationship – ER) การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน
(Normalization) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุตามมาตรฐานที่นิยมและเหมาะสม
เช่น UML, Booch, OMT เป็ นต้น การจัดการทรานแซคชัน่ และการควบคุมภาวะการ
ทํางานพร้อมๆกัน
Characteristics and concepts of file and database system, database development
process, relational database design, entity relationship diagram, normalization,
current standards of object-oriented databases design including UML, booch and
OMT, transaction management and concurrent processing control
09-135-353 ซอฟต์ แวร์ พฒ
ั นาระบบฐานข้ อมูล 1
3(2-2-5)
Database Development Software 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-135-231 ระบบฐานข้ อมูล
Pre-requisite : 09-135-231 Database Systems
ซอฟต์แวร์พฒั นาระบบจัดการฐานข้อมูลที่ทนั สมัย ตามความเหมาะสมของเทคโนโลยี
ทางด้านระบบฐานข้อมูล
Modern database development software appropriated with database technologies
09-135-354 ซอฟต์ แวร์ พฒ
ั นาระบบฐานข้ อมูล 2
3(2-2-5)
Database Development Software 2
วิชาบังคับก่อน : 09-135-353 ซอฟต์ แวร์ พฒ
ั นาระบบฐานข้ อมูล 1
Pre-requisite : 09-135-353 Database Development Software I
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์พฒั นาระบบจัดการฐานข้อมูลที่ทนั สมัยตามความเหมาะสม
ของเทคโนโลยีทางด้านระบบฐานข้อมูล
Apply of modern database system development software appropriated with database
technologies
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09-135-355 ระบบฐานข้ อมูลแบบไคลเอนท์ /เซิร์ฟเวอร์
3(2-2-5)
Client/Server Database Systems
วิชาบังคับก่ อน : 09-135-231 ระบบฐานข้ อมูล
Pre-requisite : 09-135-231 Database Systems
ระบบกระจายและไคลเอนท์/เซิ ร์ฟเวอร์ สถาปั ตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล
แบบไคลเอนท์/เซิ ร์ฟเวอร์ ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบต่ างระบบ ตัวแบบของตัว
บริ การฐานข้อมูล การรวมส่ วนการจัดทรั พยากร ระบบปฏิ บตั ิการแบบไคลเอนท์/
เซิ ร์ฟเวอร์ สภาพแวดล้อมของความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลแบบไคลเอนท์/เซิ ร์ฟเวอร์
การออกแบบระบบฐานข้อมูล การควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การประมวลผลข้อ
คําถาม การแยกส่ วนข้อคําถาม และการกําหนดขอบเขตข้อมูล การควบคุ มสภาวะ
พร้อมกัน ความน่าเชื่อถือ การคืนสภาพและความปลอดภัย การออกแบบส่ วนประยุกต์
ด้วยระบบติดต่อผูใ้ ช้แบบกราฟฟิ ก การประเมินประสิ ทธิ ภาพ การกระจายซอฟต์แวร์
แนวโน้มในอนาคตของระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์
Distributed system and client/server, architecture of client/server database, database
management systems, system model of database services, operating system of
client/server, database systems design, change control of data, query processing,
query fragmentation, concurrency control reliability, recovery and security,
application design by GUI , Performance evaluation, distributed software, trend of
client/server database
3(3-0-6)
09-135-356 ระบบฐานข้ อมูลแบบกระจาย
Distributed Database Systems
วิชาบังคับก่อน : 09-135-231 ระบบฐานข้ อมูล
Pre-requisite : 09-135-231 Database Systems
ฐานข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์ หลักที่สาํ คัญของการออกแบบสถาปั ตยกรรมของ
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิ งกระจาย สภาพแวดล้อมของความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล
แบบกระจาย การจัดการของการกระจาย ทรานแซคชัน่ การควบคุมแบบบรรจบกัน
ความไว้ใจได้ การบริ หารระบบฐานข้อมูลเชิงกระจาย แนวโน้มในอนาคตของระบบ
ฐานข้อมูลแบบกระจาย
Database and computer network, the principle of the architecture designing of
distributed database system, the environment of the relation in distributed database,
distributed transaction management, the model meeting control, reliability,
distributed database administration, trend of distributed database
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09-135-357 การบริหารฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Administration
วิชาบังคับก่ อน : 09-135-231 ระบบฐานข้ อมูล
Pre-requisite : 09-135-231 Database Systems
พื้นฐานงานด้านต่างๆ ในการดูแลรั กษาระบบฐานข้อมูล และปั ญหาในการบริ หาร
ฐานข้อมูล โดยศึกษาถึงหัวข้อในการบริ หารฐานข้อมูล เพื่อให้มีแนวความเข้าใจใน
สถาปั ตยกรรมของฐานข้อมูล และเข้าใจโครงสร้างสถาปั ตยกรรมของฐานข้อมูลว่า
ทํา งานและโต้ต อบอย่า งไรกับ ฐานข้อ มู ล อื่ น ๆ การพัฒ นาแผนต่ อเนื่ อ งด้า นความ
ปลอดภัย, กูค้ ืนหลังภัยพิบตั ิ, สํารองและจัดเก็บ และฟั งชันด้านการบริ หารจัดการอื่นๆ
เช่น การสร้างฐานข้อมูลปฏิบตั ิการ, การใช้ SQL scripts และบริ หารจัดการโครงสร้าง
ฐานข้อ มู ล ได้ห ลากหลายรู ป แบบอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให้มี
ฐานข้อมูลที่มีการออกแบบและปฏิบตั ิการที่ดี
Foundation in database administrative tasks and issues in the management of
database, students gain a thorough conceptual understanding of database
architecture, and how the architectural structures database work and interact with
one another, students develop coherent plans for security, disaster recovery, backup
and restore, replication and other administrative functions. Students also learn how
to create an operational database, use of SQL scripts, and properly manage the
various structures in an effective and efficient manner in order to have a welldesigned and operational database
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09-135-471 การทําเหมืองข้ อมูล
3(3-0-6)
Data Mining
การทําเหมืองข้อมูลและแมชชีนเลอร์ นนิ งเบื้องต้น แนวคิด ข้อมูลเชิงรายการ ตัวแปร
ข้อมูล วิธีการจําแนกข้อมูล ต้นไม้ช่วยตัดสิ นใจ การประเมินประสิ ทธิ ภาพและ ความ
น่าเชื่อถือของโมเดล การประเมินประสิ ทธิ ภาพด้วยลิฟท์และต้นทุน การเตรี ยมข้อมูล
เพื่อการค้นหาความรู ้ การจัดกลุ่มข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ การแสดงข้อมูลภาพ
การสรุ ปข้อมูล การหาแนวโน้มที่ผิดปกติ การประยุกต์กบั การตลาดแบบเจาะจงและ
โมเดลลูกค้า การประยุกต์กบั การวิเคราะห์ขอ้ มูลไมโครอาร์ เรย์ การประยุกต์กบั เรื่ อง
อื่นๆ ผลกระทบต่อสังคมของการทําเหมืองข้อมูลกับแนวโน้มในอนาคต และหัวข้อ
เหมืองข้อมูลขั้นสูง
Introduction to data mining and machine learning, concepts, instances, and
attributes, classification methods, decision trees, evaluation and credibility,
evaluation with lift and cost, data preparation for knowledge discovery, clustering,
association rules, visualization, summarization, and deviation detection, applications
in targeted marketing and customer modeling, applications with genomic microarray
data analysis, applications in other areas, data mining and society and its future
direction, and advanced topics in data mining
09-135-472 คลังข้ อมูล
3(3-0-6)
Data Warehousing
หลัก การพื้ น ฐานของคลัง ข้อ มู ล การออกแบบคลัง ข้อ มู ล สถาปั ต ยกรรมและ
องค์ป ระกอบของระบบคลัง ข้อ มู ล กระบวนการการพัฒ นาคลัง ข้อ มู ล การสร้ า ง
คลังข้อมูล การประยุกต์ใช้คลังข้อมูล สถาปั ตยกรรม MOLAP, ROLAP และ
กรณี ศึกษาคลังข้อมูล
Principle of data warehousing, data warehousing design, architectures and elements
of data warehouse systems, data warehousing development process, data warehouse
implementation, data warehouse applications, MOLAP and ROLAP architecture,
case study
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09-136-232 เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ และโพรโทคอล
3(3-0-6)
Computer Networks and Protocols
วิชาบังคับก่ อน : 09-136-231 การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ าย
Pre-requisite : 09-136-231 Data Communications and Networks
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และชุ ดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี การออกแบบเลขที่อยู่แบบไอพี
โพรโทคอลหาเส้นทาง การเชื่ อมโยงระหว่างเครื อข่ ายด้วยที ซีพี/ ไอพี การจัดการ
เครื อ ข่ า ย ความมั่น คงและความปลอดภัย ของเครื อ ข่ า ย เอ็ม พี แ อลเอส โปรแกรม
ประยุกต์ดา้ นเครื อข่าย
Computer network and TCP/IP protocol suite, IP address design, routing protocols,
internetworking with TCP/IP, network management, network security, MultiProtocol Label Switching (MPLS), network applications
3(2-2-5)
09-136-233 ระบบปฏิบัติการเครือข่ าย
Network Operating Systems
มุมมองโดยรวมของระบบปฏิบตั ิการแบบกระจาย หลักการติดตั้ง การจัดการ การ
บํารุ งรักษา พื้นฐานระบบปฏิบตั ิการเบื้องต้น ระบบปฏิบตั ิการตระกูลยูนิกซ์ ลินุกซ์
แมคโอเอสแพลตฟอร์ม ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ตระกูลเซิร์ฟเวอร์ การบริ หาร
ทรัพยากรเครื อข่าย การใช้ชุดคําสัง่ และหน้าจอกราฟิ กส์ติดต่อกับผูใ้ ช้ ผูจ้ ดั การ
เครื อข่าย การสร้างและการจัดการแฟ้ มข้อมูลระบบ การจัดการหน่วยความจํา การ
บริ หารโครงสร้างพื้นฐานเครื อข่าย ความปลอดภัยเครื อข่ายและการแก้ไขปัญหาระบบ
Distributed operating system overview, installation, management, maintenance,
operating systems concept, UNIX operating systems, Linux operating systems line,
MacOS platform, Microsoft Windows Server family, network resource
management, using command line and GUI, network administrator, creating and
managing file systems, memory management, network infrastructure management,
network security and troubleshooting
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09-136-351 ระบบปฏิบัติการระหว่ างเครือข่ าย 1
3(2-2-5)
Internetwork Operating System 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-136-231 การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ าย
Pre-requisite : 09-136-231 Data Communications and Networks
การบริ หารงานและการจัดการระบบปฏิบตั ิการค้นหาเส้นทางตั้งแต่เทคนิคการติดตั้ง
การอัปเกรด การบริ หารงานเกตเวย์ การจัดการตัวเชื่อมระหว่างโปรโตคอลต่าง ๆ
Operating systems for routing and administration, installation and upgrading
techniques, gateway management, several protocols bridge management
09-136-352 ระบบปฏิบัติการระหว่ างเครือข่ าย 2
3(2-2-5)
Internetwork Operating System 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-136-351 ระบบปฏิบัติการระหว่ างเครือข่ าย 1
Pre-requisite : 09-136-231 Internetwork Operating System 1
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี เอสเอ็มทีพี เอฟทีพี เอชทีทีพี และ
ไอพีในอนาคตเทคโนโลยีเครื อข่ายเว็บภาษาไฮเปอร์เทกซ์มาร์กอับ
และวีอาร์เอ็ม
แอล
การติดตั้งและการดูแลอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ระบบความปลอดภัยบน
อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย รู ปแบบของแฟ้ มมัลติมีเดีย เทคโนโลยีในการบีบ
อัดแฟ้ มข้อมูล
เทคนิคและเครื่ องมือในการพัฒนาระบบมัลติมีเดียและกราฟฟิ ก
การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ต
ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์
และมัลติมีเดีย
อินทราเน็ตเพือ่ เพิ่มผลิตผลให้กบั องค์กร และการทําธุรกิจผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
Internet technology, TCP/IP protocol, HMTP, FTP, HTTP and outlook an IP for
web network technology, HTML, VRML, internet server installation and
administration, internet security, multimedia technology, multimedia file, file
compression technology, techniques and tools for multimedia and graphics
development, internet applying, computer graphics and multimedia, internet for
organization profit and online business intermediary
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09-136-353 การเขียนโปรแกรมเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Network Programming
วิชาบังคับก่ อน : 09-136-231 การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ าย
Pre-requisite : 09-136-231 Data Communications and Networks
การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อระหว่างโพรเซส เทคนิ คในการทํางานร่ วมกันระหว่าง
โพรเซส การ บริ หารหน่วยความจําขั้นสู ง การจัดการกับระบบไฟล์ ความปลอดภัยใน
การทํางานแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ โพรเซสแบบมัล ติเธรด และเทคนิคต่าง ๆ ในการ
สื่ อสารผ่านเครื อข่าย นอกจากนี้วิชานี้ ยงั กล่าวถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ 32 บิต
การ เขียนโปรแกรมแบบ DLL การเขียนโปรแกรมบริ การเว็บ การกําหนดความสําคัญ
กับเธรดเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ การเขียน โปรแกรมไคลเอนต์เซิ ร์ฟเวอร์ โดยใช้
วิ น โดวส์ ซ อกเก็ ต การใช้ เ นมไปป์ ในการสื่ อ สารระหว่ า งโพรเซส การใช้ง าน
คอมโพเนนต์ แบบกระจายโดยใช้ DCOM และการเขียนคอมโพเนนต์แบบ .NET โดย
ใช้ SOAP
Inter-process communication programming and synchronization techniques,
advanced memory management, file system handling, client/server security, multithreaded process, and various network communication techniques. It also provides
practical experience with 32-bit Windows application development, including
writing Dynamic Link Libraries (DLLs), Windows and Web services, using thread
priorities to improve performance, client/server programming with windows sockets,
using named pipes for IPC, distributed components using DCOM, and writing .NETcompatible components using SOAP
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09-136-354 การวิเคราะห์ และออกแบบเครือข่ าย
3(3-0-6)
Network Analysis and Design
วิชาบังคับก่ อน : 09-136-231 การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ าย
Pre-requisite : 09-136-231 Data Communications and Networks
วงจรชีวิตการพัฒนาเครื อข่าย การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศ การวิเคราะห์
ความต้องการด้านสมรรถนะ ความเชื่ อถือได้ การจัดการ ในการออกแบบเครื อข่าย
การวิเคราะห์การไหลของข้อมูล ความมัน่ คงและความลับ และการกําหนดเส้นทาง
ขบวนการออกแบบโครงข่ายซึ่ งรวมถึงการกําหนดรู ปแบบการเชื่อมต่อ การกําหนด
ขนาดความสามารถของอุ ปกรณ์ และสายสื่ อสาร การเลื อกเทคโนโลยีสําหรั บการ
ออกแบบโครงข่าย การเลือกเทคโนโลยีสาํ หรับการเชื่อมภายในการออกแบบโครงข่าย
The network development life cycle, gather and analyze of information, network
requirement including performance reliability and maintainability, analyze traffic
flows, security, privacy architecture and Routing architecture, network design
process including topology design, link and network equipment capacity
dimensioning. Select technologies for the network design, select interconnecting
technologies within the network design
09-136-471 ความปลอดภัยของเครือข่ าย
3(3-0-6)
Networks Security
วิชาบังคับก่อน : 09-136-231 การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ าย
Pre-requisite : 09-136-231 Data Communications and Networks
เทคนิ คการเข้ารหัส เทคนิ คการพิสูจน์ตวั จริ ง การบริ หารความมัน่ คง ประเด็นทาง
กฎหมายและจริ ยธรรมในระบบความมัน่ คงของคอมพิวเตอร์และเครื อข่ายการสื่ อสาร
Encryption techniques, authentication techniques, security administration, legal
issues and ethics in computer system and communication network security
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09-136-472 ระบบแบบกระจาย
3(3-0-6)
Distributed Systems
หลักการและคุณสมบัติของระบบแบบกระจาย เช่ น การติดต่อสื่ อสาร กระบวนการ
ทํางาน ระบบชื่อ การทํางานร่ วมกัน การทําซํ้าและการคงความเหมือนของทรัพยากร
การทนต่อความผิดพลาดในการทํางาน ความปลอดภัยของระบบแบบกระจาย หัวข้อที่
น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับระบบแบบกระจาย
Principles and characteristics of distributed systems, concepts in design and
implementation of distributed systems, communication, processes, naming,
synchronization, replication with consistency, fault tolerance, security, current and
updated topics in distributed systems
09-136-473 เครือข่ ายไร้ สายและเคลือ่ นที่
3(3-0-6)
Wireless and Mobile Networks
วิชาบังคับก่อน : 09-136-231 การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ าย
Pre-requisite : 09-136-231 Data Communications and Networks
การสื่ อ สารแบบไร้ ส ายและเคลื่ อ นที่ เครื อ ข่ า ยเฉพาะที่ แ บบไร้ ส าย เทคโนโลยี
มาตรฐานและส่ วนประกอบ การควบคุมการใช้สื่อแบบไร้ สาย สถาปั ตยกรรมทาง
กายภาพแบบไร้สายและการออกแบบ การเบ็ดเสร็ จและการทําให้เกิดผล อินเทอร์ เน็ต
แบบเคลื่อนที่ เครื อข่ายไร้สายแบบหลายสื่ อ
Wireless and mobile communications, wireless local area network, technologies,
standards, and components; wireless medium access control, wireless physical
architecture and system design, integration and implementation, mobile internet,
multimedia wireless local area network
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09-138-355 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนอุปกรณ์ เคลือ่ นที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
สถาปั ตยกรรมการให้บริ การผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ พีดีเอ เครื่ องมือ
ทางซอฟแวร์และเอพีไอที่ตอ้ งการสําหรับสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้และเอกลักษณ์การปฏิสมั พันธ์กบั อุปกรณ์
เคลื่อนที่ โดยใช้เทคโนโลยีท้ งั ที่เป็ นอิสระและผูกติดเฉพาะอุปกรณ์ การออกแบบเชิง
วัตถุแบบโมเดล วิวและคอนโทรลเลอร์ การจัดการหน่วยความจํา ภาษาโปรแกรมแบบ
สามารถย้ายสู่การพัฒนาบนระบบปฏิบตั ิการที่แตกต่างได้ความปลอดภัยของข้อมูล
ระบบปฏิบตั ิการสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โครงร่ างงานสื่ อประสมและการเชื่อมต่อบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile device service architecture, mobile phone, PDA, software tools and APIs
required to build applications for the mobile device, user interface designs for
mobile devices and unique user interactions 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
09-133-351 การสร้ างตัวแปลภาษา
3(2-2-5)
Compiler Construction
วิชาบังคับก่อน : 09-132-351 ภาษาการเขียนโปรแกรม
Pre-requisite : 09-132-351 Programming Languages
ศึกษาภาพรวมของเครื่ องมือแปลภาษาโปรแกรมระดับสูง การวิเคราะห์คาํ โทเคน ไฟ
ไนต์ออโตมาตา ตาราง สัญลักษณ์ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ วจีวิภาค การตรวจสอบชนิ ด
ข้อมูล การจัดการสภาพแวดล้อมขณะโปรแกรมทํางาน การสร้างภาษากลางและ
ภาษาเครื่ อง เทคนิคปรับปรุ งโค้ดให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น พร้อมยกตัวอย่างการสร้าง
คอมไพเลอร์ สําหรับภาษาที่กาํ หนด
An overview of high-level programming language translators, lexical analysis,
token, finite automata, symbol tables, syntax analysis, parser, types checking, runtime environment handling, intermediate and machine code generation and code
optimization, together with an example compiler design and construction for specific
language
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09-133-352 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Security
หลักการความมัน่ คงของคอมพิวเตอร์ การกําหนดนโยบายความมัน่ คง การรั กษา
ความลับ ภาวะส่ วนตัว การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์ การป้ องกันการเข้าถึง
สารสนเทศโดยผูไ้ ม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าต การแก้ไ ขข้อ มู ล การทํา ให้ ร ะบบไม่ ส ามารถ
ให้บริ การได้ การเข้ารหัสลับ ประเด็นทางกฎหมายและจริ ยธรรม และการวางแผนการ
กูค้ ืนเมื่อเกิดหายนะ
Computer security principles, managerial aspects of security, confidentiality,
privacy, volatility in computerized information, protection of information against
unauthorized observation, modification, and denial of service, encryption, legal and
ethical issues, and disaster recovery planning
09-133-471 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน
3(2-2-5)
Parallel Programming
วิชาบังคับก่อน : 09-132-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Prerequisite: 09-132-101 Computer Programming 1
ศึ กษาเกี่ ยวกับภาพรวมของการคํานวณแบบขนาน การเขียนโปรแกรมแบบขนาน
แนวความคิ ด และคํา ศัพ ท์ท ั่ว ไปเกี่ ย วการคํา นวณแบบขนาน สถาปั ต ยกรรมของ
คอมพิวเตอร์แบบขนาน รู ปแบบของการเขียนโปรแกรมแบบขนาน การออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมแบบขนาน
Study to overview of parallel processing , parallel programming, concepts and
terminology of parallel processing architecture of parallel computer, programming
model of parallel programming, design and develop parallel program
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09-134-472 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Law
กฎหมายทัว่ ไปเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กฏหมายทรัพย์สินทาง
ปั ญญา การรักษาสิ ทธิ์อันพึงมีพึงได้ กฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฏหมายพาณิ ชย์อีเลค
โทรนิ กส์ การปฏิบตั ิตามกฏหมาย การละเมิดกฏหมาย คดีความ วิธีการทํานิ ติกรรม
การฟ้ องและการเตรี ยมการเพื่อให้มีการปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมีความคิด รวบยอดเกี่ยวกับกฏหมายอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีกรณี ศึกษา
The general law of computer technology such as intellectual property law, copy
right, civil and commercial law, e-commerce law, law enforcement, and breach and
neglected, cases, making of the juristic act, prosecute and preparation for the most
appropriate use of the law in order to make the students to have a concept of law and
learning from the cases
09-137-231 ไมโครคอนโทรเลอร์ และอินเตอร์ เฟส
3(2-2-5)
Microcontroller and Interfacing
วิชาบังคับก่ อน : 09-133-101 ตรรกะดิจิทลั
Pre-requisite : 09-133-101 Digital Logic
สถาปั ตยกรรมของระบบไมโครคอนโทรเลอร์ ระบบบัสต่างๆ อินพุทพอร์ ต เอาท์พุท
พอร์ต อินเตอร์รัฟ ตัวจับเวลาและตัวนับ ตัวแปลงอนาล็อกเป็ นดิจิตอลและดิจิตอลเป็ น
อนาล็อก ภาษาแอสเซมบลี และการเขียนภาษาระดับสู งเพื่อการควบคุมระบบ การ
ออกแบบวงจรเชื่ อมต่อเพื่อการควบคุมระบบภายนอกผ่านทางพอร์ ตขนาน พอร์ ต
อนุกรม และพอร์ตอื่นๆ และระบบหน่วยความจํา
Microcontroller architecture, various types of bus system; input ports output ports,
interrupt; timer/counter; analog to digital and digital to analog converter, assembly
language and higher level languages 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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09-138-351 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
3(3-0-6)
Computer Graphics
ซอฟต์แ วร์ แ ละฮาร์ ด แวร์ ส าหรั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กส์ ราสเตอร์ ก ราฟิ กส์
เวคเตอร์ ก ราฟิ กส์ พื้ น ฐานคณิ ต ศาสตร์ สํา หรั บ คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กส์ ระบบพิ กัด
กราฟิ กส์อลั กอลิท่ ึม การแปลงภาพ การย้ายภาพ การหมุนภาพ การย่อขยายภาพ การ
ฉายภาพ การตัดภาพ ภาพเคลื่อนไหว การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์โดยใช้เอ
พีไอ
Software and hardware for computer graphics systems, raster graphics, vector
graphics, basic mathematics for computer graphics, coordinate systems, graphics
algorithms, geometric transformation, translation, rotation, scaling, projection,
clipping algorithm, animation, API for computer graphics programming
09-138-352 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligent
ความหมายของปั ญญาประดิษฐ์ แนวทางในการแทนความรู ้ รวมทั้งเฟรม สคริ ปต์ กฎ
และลอจิก เทคนิ คเชิงปั ญญาประดิษฐ์ ได้แก่ วิธีการค้นหาและวีคเมทอต ลอจิก และ
ระบบที่ใช้กฎ โครงข่ายประสาทเทียมและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์แบบอื่นๆ
A survey of knowledge representation issues including frames, scripts, rules and
logic, and AI techniques including weak methods and blind search, logic, rule-based
systems, neural networks and other techniques
09-138-353 การปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กบั คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Human Computer Interaction
การสื่ อสารระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, กระบวนการความเข้าใจและการ
รับรู ้ของมนุษย์, ความแตกต่างการตอบสนองของอุปกรณ์เชื่อมต่อ, หลักการของระบบ
เสมือนจริ งกับคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์, การสร้างมโนภาพทางสารสนเทศ, การป้ อนกลับ
ของอุปกรณ์ระบบสัมผัส, การออกแบบส่ วนเชื่อมประสานของผูใ้ ช้กบั คอมพิวเตอร์
เพื่อการโต้ตอบระหว่างกัน
Introduction to human and computer interaction, human perception and cognitive,
interaction devices for different purposes, principles of virtual reality and computer
graphics, haptic feedback, design of user interfaces and interactions
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09-138-354 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บ
3(2-2-5)
Web Application Programming
เวิลด์ ไวด์เว็บเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานสําหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
เว็บ ส่ วนประกอบพื้นฐานของสถาปั ตยกรรมสารสนเทศ ภาษาโปรแกรม ฐานข้อมูล
การออกแบบและการพัฒ นาโปรแกรมประยุก ต์บ นเว็บ กลวิ ธี ค วามปลอดภัย กับ
โปรแกรมเว็บ กราฟิ กส์และสื่ อประสมบนอินเทอร์ เน็ต ส่ วนต่อประสานแบบโต้ตอบ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การโปรแกรมผ่านกรอบการทํางานของเอพีไอสําเร็ จรู ป
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.
09-138-356 เทคโนโลยีสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Technology
การสร้ า งระบบสื่ อ ผสมเพื่ อ การสื่ อ สารในรู ป แบบต่ า ง ๆ ทั้ง ภาพและเสี ย ง การ
ออกแบบและสร้ างบทเรี ยนแบบมัลติมีเดี ย เรี ยนรู ้ โครงสร้ างของระบบเสี ยงดิ จิทลั
ออกแบบติดตั้งสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการเข้าถึงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไร้สาย
Constructing multimedia system for many communication patterns such as picture
and sound, design and construct multimedia lesson, study on structure of digital
sound system, design and setup multimedia for accession via internet system and
wireless device
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09-138-471 การจัดการองค์ ความรู้
3(3-0-6)
Knowledge Management
กระบวนการจัดการความรู ้ การกําหนดความรู ้ และแหล่งความรู ้การแสวงหาความรู ้
จากภายนอก การพัฒนาและสร้างองค์ความรู ้ใหม่ การผสานความรู ้และการถ่ายทอด
การจัดการความรู ้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ
Process of knowledge management, determination of knowledge and knowledge
source, external acquisition of knowledge, development and construction of body of
knowledge, knowledge integration and transmission, knowledge management for
special objectives
09-138-472 ระบบคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
3(3-0-6)
Parallel and Distributed Computing Systems
ภาพรวมของการคํา นวณแบบขนานและแบบกระจาย สถาปั ต ยกรรมของระบบ
คํานวณแบบขนานและแบบกระจาย ระบบปฏิบตั ิการของระบบแบบขนานและแบบ
กระจาย การจัด สรรทรั พ ยากรของระบบแบบขนานและแบบกระจาย การเขี ย น
โปรแกรมบนระบบแบบขนานและแบบกระจาย ลักษณะเครื อข่ายของการคํานวณ
แบบขนานและแบบกระจาย โปรแกรมประยุกต์ในระบบแบบขนานและแบบกระจาย
Overview of parallel and distributed computing, architecture parallel and distributed
system, parallel and distributed operating systems, management of resources in
parallel and distributed systems, parallel and distributed programming, networking
aspects of parallel and distributed computing, applications in parallel and distributed
system
09-138-473 การคํานวณสมรรถนะสู ง
3(3-0-6)
High Performance Computing
รู ปแบบการเขียนโปรแกรมในระบบสมรรถนะสู ง สถาปัตยกรรมและระบบสมรรถนะ
สู ง การจัดสรรทรัพยากรและการจัดลําดับงานของระบบสมรรถนะสู ง การคํานวณบน
ระบบคลัสเตอร์ กริ ด และคลาวด์ การคํานวณแบบเพียร์ ทูเพียร์ การคํานวณบนระบบ
โมบายและเครื อข่ายไวร์เลส โปรแกรมประยุกต์บนระบบสมรรถนะสูง
Programming model of high performance computing, architectural and system,
scheduling and resource management, clusters and grid computing, peer-to-peer
computing wireless and mobile computing and high performance applications
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09-139-471 หัวข้ อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Special Topic in Computer Science
หั ว ข้อ พิ เ ศษที่ น่ า สนใจทางวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งในวงการธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ เนื้ อหาจะจัดตามความต้องการของนักศึกษา และความ
สนใจของภาควิชา
The special topic and hot issues of the computer technology, mainly related to the
business, industrial and others, the context will be arrange regarding student
requirement and the concerned of the department interested
09-139-473 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3(0-6-3)
Computer Science Project 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-139-472 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
Prerequisite : 09-139-472 Computer Science Project I
ค้น คว้า โครงงานที่ ไ ด้เ สนอในวิ ช า โครงงานวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ 1 เพื่ อ ฝึ กให้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามชํา นาญมากขึ้ น ซึ่ งนั ก ศึ ก ษาต้อ งเขี ย นรายงานและเสนอต่ อ
คณะกรรมการ
Research the projects proposed in computer science, project 1 for implement the
proposed idea, write papers and present results to the committee
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09-001-301 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมาย
สมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ
วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
จริ ยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การใช้
งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน
ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
และการตัดสิ นใจ ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื บค้นข้อมูล
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ. หรื อ S- พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรื อ U- ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Basic knowledge in cooperative education processes, principles of job application
letter writing, how to select working places, how to achieve a job interview,
organizational culture, personality development, professional ethics, virtue and
morality, labour law, social security, 5S activities, quality assurance and safety
standards, English for communication, report writing, presentation, planning skills,
analysis skills, facing problem solving and decision making skills, general
knowledge of information technology, IT law and information retrieval

หมายเหตุ

Note

Student evaluation is graded as
S- Satisfactory
U- Unsatisfactory
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09-001-302 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
Pre-requisite : 09-001-301 Preparing for Cooperative Education
ปฏิ บตั ิ งานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่ งเป็ นพนักงานของสถานประกอบการ
ในตํา แหน่ ง ตามที่ ต รงกั บ สาขาวิ ช าและเหมาะสมกั บ ความรู ้ ค วามสามารถ
เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบตั ิตนตามระเบียบการบริ หารงานบุคคล
ของสถานประกอบการในระหว่ า งปฏิ บ ั ติ ง าน มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบแน่ น อน
และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ
มีผูน้ ิ เทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิ บตั ิงานของนักศึกษา ทําให้เกิ ดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์
จากการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ ก่อนสําเร็ จการศึกษา
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ. หรื อ S- พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรื อ U- ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the
relevant field as a temporary full-time employee with certain responsibility, under
assigned job supervisor who will advise the student during the entire period of the
training, required at least 1 semester or 16 weeks. The training will be also advised,
followed up, and evaluated systematically by co-op advisor and/or co-op staff to
assist students to gain direct experiences, realize their capacity, and develop
themselves before graduation

หมายเหตุ

Note Student evaluation is graded as
S- Satisfactory
U- Unsatisfactory
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09-001-303 การเตรียมความพร้ อมฝึ กงาน
1 (0-2–1)
Preparation for On the Job Training
ความสําคัญของกระบวนการฝึ กงาน หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน
การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรม
องค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริ ยธรรม
กฏหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การใช้งาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน
ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการปัญหาเฉพาะหน้าและ
การตัดสิ นใจ ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื บค้นข้อมูล
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ. หรื อ S- พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรื อ U- ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Basic knowledge in cooperative education processes, principles of job application
letter writing, how to select working places, how to achieve a job interview,
organizational culture, personality development, professional ethics, virtue and
morality, labour law, social security, 5S activities, quality assurance and safety
standards, English for communication, report writing, presentation, planning skills,
analysis skills, facing problem solving and decision making skills, general
knowledge of information technology, IT law and information retrieval
หมายเหตุ

Note Student evaluation is graded as
S- Satisfactory
U- Unsatisfactory
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09-001-304 ฝึ กงาน
3(0 -40 - 0 )
On the Job Training
วิชาบังคับก่อน : 09-001-303 การเตรียมความพร้ อมฝึ กงาน
Pre-requisite : 09-001-303 Preparation for On the Job Training
ฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรื อรัฐบาล ทางด้าน
ที่เกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็ นระบบ เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 270
ชัว่ โมง ทําให้เกิดประสบการณ์จริ งจากการทํางานก่อนสําเร็ จการศึกษา
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ. หรื อ S- พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรื อ U- ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Systematical practice in relevant field within private company or state enterprise or
government organization for at least 270 hours to realize working experiences before
graduation

หมายเหตุ

Note Student evaluation is graded as
S- Satisfactory
U- Unsatisfactory
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09-001-305 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(0–6–3)
Professional Skills in Science and Technology
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-303 การเตรียมความพร้ อมฝึ กงาน
Pre-requisite : 09-001-303 Preparation for On the Job Training
ฝึ กปฏิ บ ัติ ด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีใ นห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารหรื อ การศึ ก ษานอก
สถานที่ ทั้ง นี้ ต้อ งอยู่ภ ายใต้ก ารดู แ ลของอาจารย์ที่ จ ะติ ด ตามความก้า วหน้า ของ
นักศึกษา และเรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นรายงาน
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ. หรื อ S- พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรื อ U- ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Science and technology practical training in laboratory or field trip studied
supervised by supervisor for student’s progressive and complied into a written
report

หมายเหตุ

Note

Student evaluation is graded as
S- Satisfactory
U- Unsatisfactory

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบระหว่ างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุง
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ข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุง
หัวข้ อ
1.โครงสร้ าง
หลักสู ตร

หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2551

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553

1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กล่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์

32 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กบั
คณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชานันทนาการ

15 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กล่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุม่ วิชาชีพบังคับ

100 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

55 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก

21 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต

หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

138 หน่ วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั
คณิ ตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรื อนันทนาการ
1.5 กลุม่ วิชาบูรณาการ

33 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุม่ วิชาชีพบังคับ

98 หน่ วยกิต
15 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุม่ วิชาเสริ มสร้างประสบการณ์
ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

24 หน่วยกิต

หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
2.หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
3
01-110-001 สังคมวิทยาเบื้องต้น
01-110-005 มนุษยสัมพันธ์
01-110-006 สังคมกับสิ่ งแวดล้อม
01-110-355 ระเบียบวิธีวจิ ยั
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม
01-130-001 สังคมกับเศรษฐกิจ
01-130-002 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
01-130-352 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01-140-002 การเมืองการปกครองของ
ไทย

หน่ วยกิต
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)

15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต

52 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

6 หน่ วยกิต

รายวิชาสั งคมศาสตร์
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์

3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

01-110-004

สังคมกับสิ่ งแวดล้อม

3(3-0-6)

01-110-008

การวิจยั ทางสังคมศาสตร์

3(2-2-5)

01-110-009

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม
เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป

3(3-0-6)

01-110-011
01-110-013

สังคมกับการเมืองการ
ปกครองไทย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หัวข้ อ

หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2551

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
01-210-002 ห้องสมุดและสารนิเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
01-210-005 การสื บค้นสารสนเทศด้วย
คอมพิวเตอร์
01-210-010 ทรัพยากรสารนิเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01-220-001 จิตวิทยาทัว่ ไป
01-230-001 ปรัชญาเบื้องต้น
01-230-002 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
01-230-003 มนุษย์กบั เหตุผล
01-230-004 มนุษย์กบั จริ ยธรรม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา
15
01-310-101 ภาษาไทย 1
01-320-101 ภาษาอังกฤษ 1
01-320-102 ภาษาอังกฤษ 2
01-310-351 เทคนิคการเขียน
01-320-003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
01-320-004 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
01-320-005 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
01-320-007 การเขียนโต้ตอบ 1
01-320-009 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน
01-320-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

หน่ วยกิต
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)

01-320-011 การอ่าน 1

3(3-0-6)

01-320-013 การเขียน 1

3(3-0-6)

01-320-017 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1

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)

รายวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่ วยกิต
01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงาน 3(3-0-6)
ทางวิชาการ
01-210-004 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
01-210-005

จิตวิทยาองค์การ

3(3-0-6)

01-210-006

ปรัชญาทัว่ ไป

3(3-0-6)

01-210-007

ตรรกวิทยาทัว่ ไป

3(3-0-6)

01-210-011

พื้นฐานอารยธรรมไทย

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา

15 หน่ วยกิต

รายวิชาภาษาไทย
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
01-310-006
01-310-009

การอ่านและการเขียนทาง
วิชาการ
ศิลปะการพูด

รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-320-002

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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

รายวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)
6 หน่ วยกิต
3(2-2-5)

01-320-004

การอ่านภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

01-320-005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

3(2-2-5)

01-320-006

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

3(2-2-5)

01-320-007

3(2-2-5)
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2551
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
9
09-090-151 วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
09-121-245 สถิติทวั่ ไป
09-020-115 เคมีในชีวติ ประจําวัน
09-041-146 สิ่ งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร
09-041-352 ชีววิทยากับเศรษฐกิจ
พอเพียง
09-100-154 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตใน
ชีวิตประจําวัน
09-100-155 การรักษาความปลอดภัย
สําหรับคอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจําวัน
09-100-156 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
คอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชานันทนาการ
2
01-610-001 พลศึกษา
01-610-003 แบดมินตัน
01-610-007 บาสเกตบอล
01-610-014 วอลเลย์บอล
01-610-023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
01-620-001 นันทนาการ
01-620-002 นันทนาการกลางแจ้ง
01-630-001 กิจกรรม 1
01-630-002 กิจกรรม 2

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
09-130-042 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตใน
ชีวิตประจําวัน
09-130-044 การใช้โปรแกรมสําหรับ
สํานักงานสมัยใหม่
09-210-034 เคมีทวั่ ไป

6 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)

09-311-050

ชีววิทยาทัว่ ไป

3(2-3-5)

09-410-040

ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป

3(2-3-5)

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

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

กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล

1 หน่ วยกิต
1(0-2-1)

01-610-002

กีฬาประเภททีม

1(0-2-1)

01-610-003

นันทนาการเพื่อชีวิตประจําวัน

1(0-2-1)

กลุ่มวิชาบูรณาการ
5
01-010-001 วิถีชีวติ สังคมไทยในยุค
โลกาภิวฒั น์
01-010-003 การจัดการชีวติ ในสังคมยุคใหม่
01-010-009 ทักษะการเรี ยนรู้สู่ความสําเร็ จ

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

04-040-007

2(2-0-4)

การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่ อง
ใช้ภายในบ้าน

3(3-0-6)
2(1-2-3)
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2551

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
09-090-009

3.หมวดวิชา
เฉพาะ

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
24
09-011-151 แคลคูลสั 1
09-011-252 แคลคูลสั 2
09-020-125 เคมี 1
09-020-126 ปฏิบตั ิการเคมี 1
09-041-148 หลักชีววิทยา
09-041-148 ปฏิบตั ิหลักชีววิทยา
09-080-131 ฟิ สิ กส์ 1
09-080-132 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
09-080-133 ฟิ สิ กส์ 2
09-080-134 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
55
09-090-152 หลักการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
09-090-153 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นสูง
09-090-154 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
09-091-151 ตรรกดิจิทลั และ
คอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟสซิ่ ง
09-091-251 คณิ ตศาสตร์แบบจํานวนไม่
ต่อเนื่อง
09-091-252 ระบบคอมพิวเตอร์ และภาษา
แอสแซมบลี
09-091-253 องค์ประกอบและ
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
09-091-254 หลักการและการออกแบบ
ระบบปฏิบตั ิการ
09-091-255 ทฤษฏีคอมพิวเทชัน
09-091-351 หลักการพื้นฐานของภาษา
โปรแกรม
09-091-352 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
09-092-251 โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี
และความซับซ้อน

หน่ วยกิต
4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
หน่ วยกิต
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
09-111-151 แคลคูลสั 1

3(3-0-6)

09-121-045

สถิติทวั่ ไป

3(3-0-6)

09-131-102

โครงสร้างดิสครี ต

3(3-0-6)

09-131-234

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาชีพบังคับ
52 หน่ วยกิต
09-131-101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น 3(3-0-6)
โครงสร้างข้อมูล และ
ขั้นตอนวิธี
การออกแบบและวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธี
ทฤษฎีการคํานวณ

3(3-0-6)

3(2-2-5)

09-132-231

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

09-132-351

ภาษาการเขียนโปรแกรม

3(3-0-6)

09-133-101

ตรรกะดิจิทลั

3(2-2-5)

09-133-231

ระบบคอมพิวเตอร์และภาษา
แอสแซมบลี
องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

09-131-232

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

15 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

แคลคูลสั 2

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

09-111-152

09-131-231

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

เทคโนโลยีกบั โลกาภิวฒั น์

09-131-233
09-132-101
09-132-102

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

3(2-2-5)

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

09-133-232

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

09-133-233

ระบบปฏิบตั ิการ

3(3-0-6)

09-134-231

ระบบสารสนเทศ

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2551
09-092-252 การออกแบบและวิเคราะห์
อัลกอริ ทึม
09-092-253 ระบบฐานข้อมูล
09-092-351 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
09-093-351 การสื่ อสารข้อมูลและ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
09-094-251 ระบบสารสนเทศ
09-099-451 สัมมนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
09-099-453 โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1
กลุ่มวิชาชีพเลือก
21
09-091-353 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
09-091-354 การสร้างตัวแปลภาษา
09-091-451 ความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์
09-091-452 ระบบคํานวณแบบขนาน
และแบบกระจาย
09-091-453 การเขียนโปรแกรมแบบ
ขนาน
09-091-454 การวิเคราะห์และออกแบบ
ขั้นตอนวิธีแบบขนาน
09-091-455 การคํานวณสมรรถนะสูง
09-095-451 การเชื่อมโยงผูใ้ ช้แบบกราฟ
ฟิ ค
09-095-452 การออกแบบและพัฒนา
มัลติมีเดีย
09-096-251 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
09-098-351 คอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ค
09-098-352 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
09-098-353 การประมวลผลภาพดิจิทลั
09-098-451 กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

09-135-231

ระบบฐานข้อมูล

3(3-0-6)

09-135-351

การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย

3(3-0-6)

สัมมนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1

1(0-3-1)

09-136-231
09-139-351
09-139-472

3(3-0-6)

3(0-6-3)

3(0-6-3)
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิชาชีพเลือก

24

หน่ วยกิต

รายวิชาชีพเลือกระบบฐานข้ อมูล
09-132-352 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

09-132-471

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

09-134-471

การสื บค้นสารสนเทศ

3(3-0-6)

09-135-352

การออกแบบฐานข้อมูล

3(3-0-6)

09-135-353

3(2-2-5)

09-135-356

ซอฟต์แวร์พฒั นาระบบ
ฐานข้อมูล 1
ซอฟต์แวร์พฒั นาระบบ
ฐานข้อมูล 2
ระบบฐานข้อมูลแบบ
ไคลเอนท์/เซิ ร์ฟเวอร์
ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย

3(2-2-5)

09-135-357

การบริ หารฐานข้อมูล

3(2-2-5)

09-135-471

การทําเหมืองข้อมูล

3(3-0-6)

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

09-135-472

คลังข้อมูล

3(3-0-6)

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

09-135-354
09-135-355

รายวิชาชีพเลือกระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
09-136-232 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และ
โพรโทคอล
09-136-233 ระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2551
09-098-452
09-098-453
09-098-454
09-098-455
09-098-456
09-098-457
09-098-458
09-098-459

09-099-452
09-102-361
09-102-365
09-102-366
09-102-482
09-103-243
09-103-246
09-103-361
09-103-362
09-103-363
09-103-483
09-104-243
09-104-244
09-099-454

ปัญญาประดิษฐ์
ระบบผูช้ าํ นาญการ
การจําลองระบบ
การประมวลภาษาธรรมชาติ
การตรวจรู้ภาพ
เทคโนโลยีบนเว็บ
การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระบบจําลองและจัดทํา
รู ปแบบทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูลแบบไคล์
เอนท์และเซิ ร์ฟเวอร์
ระบบฐานข้อมูลเชิงกระจาย
การบริ หารฐานข้อมูล
คลังข้อมูล
ข่ายสื่ อสารระยะใกล้
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
การประมวลผลเชิงกระจาย
ความปลอดภัยของระบบ
เครื อข่าย
การเขียนโปรแกรมเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
การสื่ อสารแบบไร้สายและ
ระบบเคลื่อนที่
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การสื บค้นสารสนเทศ
โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2

09-099-455 ฝึ กงาน
09-099-456 สหกิจศึกษาทางวิทยาการ

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
3(2-2-5)
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)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

09-136-351

09-136-471

ระบบปฏิบตั ิการระหว่าง
เครื อข่าย 1
ระบบปฏิบตั ิการระหว่าง
เครื อข่าย 2
การเขียนโปรแกรมเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และออกแบบ
เครื อข่าย
ความปลอดภัยของเครื อข่าย

3(3-0-6)

09-136-472

ระบบแบบกระจาย

3(3-0-6)

09-136-473

เครื อข่ายไร้สายและเคลื่อนที่

3(3-0-6)

09-138-355

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

3(2-2-5)

09-136-352
09-136-353
09-136-354

รายวิชาชีพเลือกเทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์
09-133-351 การสร้างตัวแปลภาษา

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

3(2-2-5)

09-133-352

ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

09-133-471

การเขียนโปรแกรมแบบขนาน

09-134-472

กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

09-137-231

3(2-2-5)

09-138-351

ไมโครคอนโทรเลอร์และ
อินเตอร์เฟส
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์

09-138-352

ปัญญาประดิษฐ์

3(3-0-6)

3(3-0-6)

09-138-353

3(3-0-6)

3(3-0-6)

09-138-354

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

09-138-356

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมประยุกต์
บนเว็บ
เทคโนโลยีสื่อประสม

3(2-2-5)

09-138-471

การจัดการองค์ความรู้

3(3-0-6)

09-138-472

ระบบคํานวณแบบขนานและ
แบบกระจาย
การคํานวณสมรรถนะสูง

3(3-0-6)

3(0-40-0)
6(0-40-0)

09-138-473

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
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หัวข้ อ

หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2551
คอมพิวเตอร์

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
09-139-471

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
09-139-473 โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2
กลุ่มวิชาเสริมสร้ างประสบการณ์ ในวิชาชีพ
09-001-301 การเตรี ยมความพร้อม
สหกิจศึกษา
09-001-302 สหกิจศึกษา

3(3-0-6)
3(0-6-3)
7 หน่ วยกิต
1(0-2-1)
6(0-40-0)

09-001-303

การเตรี ยมความพร้อมฝึ กงาน

1(0-2-1)

09-001-304

ฝึ กงาน

3(0-40-0)

09-001-305

ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

3(0-6-3)
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ภาคผนวก ค
คําสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการจัดทําและวิภากษ์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552

