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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/ภาควิชา  :  คณะวิทยาศาสตร=  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= 

 
หมวดที่ 1 ข-อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหสัหลักสูตร  :  25450091100955 
ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร= 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย : ช่ือเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร=) 
   ช่ือย�อ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=) 
 ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม Bachelor of Science (Computer Science) 
   ช่ือย�อ  B.Sc. (Computer Science) 

3. วิชาเอก  

 ไม�มี 

4. จำนวนหนAวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไม�น2อยกว�า 126 หน�วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปr 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
      ปริญญาตรีทางวิชาการ 

     ปริญญาตรีแบบก2าวหน2าทางวิชาการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

     ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

     ปริญญาตรีแบบก2าวหน2าทางวิชาชีพ 
   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

     ปริญญาตรปีฏิบัติการ 
     ปริญญาตรีแบบก2าวหน2าปฏิบัติการ 
 

5.3 ภาษาท่ีใช- 
 ภาษาไทย เอกสารและตำราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
5.4 การรับเข-าศึกษา 

รับนิสิตไทยและนิสิตต�างชาติที่สามารถใช2ภาษาไทยได2เป?นอย�างดี 
 

5.5 ความรAวมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป?นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

  
5.6 การให-ปริญญาแกAผู-สำเร็จการศึกษา 

ให2ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
         

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป?นหลักสูตรที่ปรับปรงุจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= (หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2560) โดยจะเริ่มใช2หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปrการศึกษา 2565 

คณะกรรมการระดับปรญิญาตรีเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2565 

สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที ่6/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  

7. ความพร-อมในการเผยแพรAหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได2รบัการเผยแพร�ว�ามีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมารฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรสีาขา
คอมพิวเตอร= พ.ศ. 2552 ในปrการศึกษา 2567 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได-หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิเคราะห=และออกแบบระบบ 
8.2 นักพัฒนาซอฟต=แวร=ประยุกต= 
8.3 ผู2ดูแลด2านเครือข�ายคอมพิวเตอร=และการสื่อสารข2อมูล 
8.4 ผู2ดูแลด2านฐานข2อมูล 
8.5 โปรแกรมเมอร= 
8.6 เว็บมาสเตอร= 
8.7 ผู2สนับสนุนด2านไอที (IT support) 
8.8 วิศวกรฝvายขายไอที (IT sale engineer) 
8.9 นักวิชาการคอมพิวเตอร= 
8.10 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.11 นักวิจัยด2านคอมพิวเตอร= 
8.12 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข2อง 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหนAง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย�ผู-รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ลำดับ รายช่ือคณาจารย� คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปFที่จบ 

สถาบันที่สำเรจ็การศึกษา เลขประจำตัว
ประชาชน 

1 อ.ดร.เรืองศักดิ์  
ตระกูลพุทธิรักษ= 

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร=), 2542 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 
2550 
Ph.D. (Information 
Technology), 2564 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2า
คุณทหารลาดกระบัง 
Monash University, Australia 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.นภา แซ�เบ| วศ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม), 2548 
วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ), 
2551 
M.Sc. (Computer 
Science), 2553 
Ph.D. (Computer Science), 
2557 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2า
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2า
คุณทหารลาดกระบัง 
New York University, New York, 
USA 
New York University, New York, 
USA 
 

xxxxxxxxxxxxx 
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ลำดับ รายช่ือคณาจารย� คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปFที่จบ 

สถาบันที่สำเรจ็การศึกษา เลขประจำตัว
ประชาชน 

3 ผศ.ศศิวิมล  สุขพัฒน= วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร=), 2540 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 
2547 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าพระ
นครเหนือ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.วีระ สอ้ิง   วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร=), 2548 
วศ.ม. (วิศวกรรมชีว
การแพทย=), 2554 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ�า), 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

5  รศ.ดร.ชนัตถ= พูนเดช วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร=), 2543 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร=และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2546 
ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู2
และเทคโนโลยี), 2555 

มหาวิทยาลัยสยาม 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2า
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2า
ธนบุรี 

xxxxxxxxxxxxx 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=  คณะวิทยาศาสตร=  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11. สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปHนต-องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1   สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ในป�จจุบันประเทศไทยให2ความสำคัญต�อพัฒนาการและประยุกต=ระบบไอซีทีเข2าสู�ระบบงาน

ต�าง ๆ อย�างมาก ดังจะเห็นได2จากการจัดทำและพัฒนากรอบนโยบาย/แผนแม�บทด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป?นการเฉพาะมาอย�างต�อเนื่อง อาทิ เช�น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 
2561-2580 ซึ่งในการที่จะทำให2นโยบายและแผนแม�บทดังกล�าวประสบความสำเร็จนอกจากความพร2อมด2าน
งบประมาณ ด2านความร�วมมือในการวางแผนปฏิบัติการของภาคส�วนต�าง ๆ ให2สอดคล2องกันแล2ว  ความพร2อม
และความเข2มแข็งของคนนับเป?นป�จจัยสำคัญยิ่งต�อความสำเร็จดังกล�าว  ดังนั้น ในแผนแม�บทดังกล�าวจึง
กำหนดยุทธศาสตร=ด2านการพัฒนากำลังคนด2านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professional) เป?น 
ยุทธศาสตร=ที่ 5: พัฒนากำลังคนให2พร2อมเข2าสู�ยุคเศรษฐกิจและสงัคมดิจทิัล (digital workforce)  เพ่ือให2มีการ
พัฒนาและเตรียมความพร2อมด2านกำลังคนไอซีทีให2มีปริมาณและคุณภาพตรงกับความต2องการของเศรษฐกิจที่
กำลังเปลี่ยนแปลง  และรองรับการทำงานรูปแบบใหม�ในยุคเศรษฐกิจดิจทิัล  โดยเน2นการพัฒนากลุ�มคนทำงาน
ที่จะเป?นกำลังสำคัญในการสร2างผลิตภาพการผลิต (productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และกลุ �มคนที่เป?น
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ผู2เชี่ยวชาญด2านดิจิทัล  และขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู�ในห�วงเวลาสำคัญของการก2าวเข2าสู�ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) ที ่ เน2นการพัฒนาและการนำนวัตกรรมมาใช2ในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจให2เท �าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  นอกจากน้ีการแพร�ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) ส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจโลก
อย�างรุนแรงและเป?นวงกว2าง ซึ ่งผลจากโรคระบาดนี ้ทำให2เกิดการดำเนินชีวิตแบบรูปแบบใหม� เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู2คนในการใช2ชีวิตประจำวันที่ใช2เทคโนโลยีออนไลน=ในการขับเคลื่อนมากขึ้นทั้งใน
ด2านของการทำธุรกิจ การเรียนการสอน สุขอนามัย ดังนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม�จึงจำเป?นต2อง
อาศัยนวัตกรรมที่หลากหลายโดยมีดิจิตอลเป?นหนึ่งในแกนหลักที่สำคัญของการบูรณาการองค=ความรู2ต�าง ๆ   
โดยอาจจำเป?นต2องอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร=เน็ตที่สามารถเช่ือมต�อและบังคับอุปกรณ=ต�าง ๆ ด2วยกรอบแนวคิด
ด2านป�ญญาประดิษฐ= การประมวลผลกลุ�มเมฆ และเทคโนโลยีเครือข�ายอินเทอร=เน็ตประสานสรรพสิ่ง  เพ่ือให2
เกิดนวัตกรรมที่สามารถแข�งขันในโลกป�จจุบันได2  

ดังน้ัน การเสริมสร2างรากฐานทางการศึกษาที่ดีให2แก�เยาวชนที่จะออกไปเป?นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศเพ่ือให2เป?นกลุ�มคนที่สำคัญต�อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงเป?นเรื่องที่ต2องเร�งดำเนินการ  ซึ่งเป?น
พันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ถือเป?นขุมพลังทางป�ญญาที่สำคัญทั้งในด2านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม 
และการผลิตบัณฑิตที ่ผ�านการฝEกฝนให2ถึงพร2อมด2านป�ญญาและทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษที่ 21 โดย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=จะมีการบ�มเพาะนิสิตให2มีความเข2มแข็งทางวิชาการ มีทักษะเฉพาะทางใน
สาขาวิชาด2านการฝEกประสบการณ=จริงด2วยการทำโครงงานคอมพิวเตอร=  ที่ถือเป?นวิชาที่ใช2ความรู2และทักษะ
ทั้งหมดที่ได2สั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่เข2าศึกษาในหลักสูตร  เพ่ือให2นิสิตสามารถพัฒนาต�อยอดองค=ความรู2จน
สร2างเป?นนวัตกรรมใหม�เป?นผลงานชิ้นเอก (Masterpiece) ของนิสิต ซึ่งสามารถสะท2อนผลสัมฤทธิ์ของการ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่เยาวชนควรได2รับการพัฒนาสู�ความเป?นมืออาชีพตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ในยุคประเทศไทย 4.0 ได2 

11.2   สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
สังคมเมืองในป�จจุบันเป?นสังคมที ่มีระบบไอซีทีเป?นสิ่งแวดล2อมใหม�ที่ขาดไม�ได2ของทุกคน  

เพราะไอซีทีทำให2คนสามารถเชื่อมโยงติดต�อถึงกันอย�างสะดวกรวดเร็วในทุกที่ทุกเวลา สามารถทำธุรกรรม 
ต�าง ๆ ได2คล�องตัว สามารถทำให2คนจำนวนหนึ่งมารวมตัวกันผ�านระบบไอซีทีเพื่อประกอบภารกิจต�าง ๆ 
มากมายจนได2ช่ือว�า เครือข�ายทางสังคมแบบใหม� (Social Network) ที่สามารถเช่ือมโยงคน ธุรกรรม และทำ
ให2เกิดการสัมผัสเทคโนโลยีได2อย�างง�าย 

ดังน้ัน การสร2างนวัตกรรมใหม� ๆ จากพัฒนาการของไอซีทีจึงเกิดข้ึนอย�างรวดเร็วและมากมาย  
แต�การเข2าถึงไอซีทีและนวัตกรรมเหล�าน้ันมีทั้งที่นำไปใช2เพ่ือก�อให2เกิดประโยชน=และก�อให2เกิดโทษอย�างมหันต= 
นักคอมพิวเตอร=ซึ่งเป?นผู2ใช2และผู2สร2างนวัตกรรมจึงต2องตระหนักในข2อดี ข2อเสีย และสิ่งที่ควรระวังต�อประเด็น
ต�าง ๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะเกิดข้ึนตามมาด2วย รวมทั้งจะต2องมีความเข2าใจในป�ญหาความไม�เท�าเทียม
กันของผู2คนทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกในประเด็นการเข2าถึงทรัพยากรจากไอซีที (digital divided) 
เพื่อให2ทุกคนในโลกใบนี้ได2อยู�ร�วมกัน ได2ใช2 ได2พัฒนา และได2ร�วมกันดูแลสร2างสรรค=สังคมใหม�ที่มีไอซีทีเป?น
รากฐานอย�างมีความสุขและก�อเกิดประสิทธิผลอันดีต�อสังคมโลก 



  8  

 

12. ผลกระทบจากข-อ 11.1 และข-อ 11.2 ตAอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี ่ยวข-องกับพันธกิจของ
สถาบัน  

12.1   การพัฒนาหลักสูตร  

จากการที่ประเทศไทยได2กำหนดนโยบายประเทศไทย 4.0  พร2อมทั้งกำหนดแผนแม�บทด2านไอซี
ที และวางนโยบายสำคัญด2านเศรษฐกิจเพื่อให2ประเทศไทยสามารถแข�งขันกับนานาประเทศได2นั้น การสร2าง
และการประยุกต=นวัตกรรมสู�การปฏิบัติจริงจึงนับเป?นประเด็นสำคัญที่จะนำมาให2เป?นแกนนำในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  

มหาวิทยาลัยพันธกิจสำคัญด2านการพัฒนากำลังคนของประเทศจึงต2องปรับเปลี่ยนหลักสูตร 
ระบบการจัดการเรียนการสอนให2มีความทันสมัย เพ่ือให2การสร2างบัณฑิตที่เป?นผลผลิตสำคัญของมหาวิทยาลัย
เป?นคนที่มีความพร2อมด2านการทำงานและมีความคิดสร2างสรรค=ในการพัฒนางานเพื่อสนองนโยบายของ
ประเทศได2  ดังนั ้น ในหลักสูตรนอกจาการพัฒนาความรอบรู2ให2แก�บัณฑิตให2ไปเป?นกำลังคนที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต2องการของประเทศ มีความพร2อมด2านทักษะตรงตามความต2องการของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคธุรกิจแล2ว การพัฒนาให2เป?นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีจึงเป?นป�จจัยสำคัญย่ิงในการพัฒนาหลักสูตรในยุคป�จจุบันที่สังคมดิจิทัลได2เข2ามามีบทบาทสูงมาก 

หลักสูตรน้ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรปรญิญาตรดี2วยการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่มี
ความแข็งแกร�งการวิจัยและทักษะการสืบค2น และพัฒนาทักษะทางด2านวิทยาศาสตร= วิทยาการคอมพิวเตอร=
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ�งผลิตบัณฑิตที่มีความรู2สามารถด2านวิทยาศาสตร=และวิทยาการคอมพิวเตอร= ที่
มีความสามารถดังน้ี  

1. สามารถสื่อสารโดยใช2ศาสตร=ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=ในการทำงานร�วมกับผู2อื่นได2  
2. ประยุกต=ใช2ความรู2ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=เพ่ือแก2ป�ญหาได2  
3. วิเคราะห=ออกระบบและพัฒนาระบบงานด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=ได2อย�างเหมาะสม  
4. ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและโครงสร2างพ้ืนฐานของระบบได2 
5. สามารถบรหิารจัดงานโครงการและทำงานเป?นกลุ�มบุคคลได2  

12.2 ความเก่ียวข-องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึงความสำคัญต�อการเป?นหน�วยงานที่ต2องรับใช2สังคม มี
นโยบายให2ความร�วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของกำลังคน ควบคู�ไปกับ
การพัฒนามาตรฐานสังคมไทยให2เท�ากันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในแต�ละปrมหาวิทยาลัยผลกัดันให2คณะต�าง ๆ  
จัดทำและปรับปรุงหลักสูตร จัดทำโครงการเพ่ือนำองค=ความรู2จากรั้วมหาวิทยาลัยสู�การพัฒนาสังคม โดยการ
ส�งเสริมและมีระบบที่มีความคล�องตัวสูงเพ่ือให2คณาจารย=และนิสิตได2ออกไปทำงานร�วมกับภาครัฐและเอกชน  
ทั้งน้ี เพ่ือให2คณาจารย=และนิสิตได2มีความรู2จากประสบการณ=จริง สามารถนำประสบการณ=ที่ได2มาสานต�อเพ่ือ
สร 2างเป?นนวัตกรรมใหม� ๆ  ตอบโจทย=ความต2องการของภาคธุรกิจและสังคมได2 นอกจากนี ้ ท ั ้งระดับ
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มหาวิทยาลัยและระดับคณะยังมีการกำหนดแผนงานวิจัย และจัดสรรงบประมาณจำนวนหน่ึง ให2แก�คณาจารย=
และนิสิตได2มีโอกาสทำวิจัยเพ่ือตอบโจทย=ความต2องการของประเทศเป?นประจำทุกปr 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= คณะวิทยาศาสตร= มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภาระกิจหลกั
ในการผลิตบัณฑิตด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=ให2เป?นคนคุณภาพ มีความเข2มแข็งทางวิชาการ มีสมรรถนะในการ
ทำงาน เพ่ือออกไปเป?นกำลงัคนด2านไอทีของประเทศ  นอกจากการบ�มเพาะความรู2ให2แก�นิสติแล2ว ทางภาควิชา
ยังกำหนดแผนงานและแผนเงินเพื่อจัดทำโครงการที่ตอบโจทย=พันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
คน พัฒนาองค=ความรู2 และการถ�ายทอดความรู2จากภาครัฐและเอกชนสู�ระบบการจัดการศึกษาในหลกัสตูร และ
การสร2างงานวิจัยที่สามารถนำไปต�อยอดเป?นนวัตกรรมให2แก�ภาครัฐและเอกชนได2 

13. ความสัมพันธ� (ถ-ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปIดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 กลุAมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปIดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   หลักสูตรกำหนดให2นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน�วยกิต ที ่เปCดสอนโดยสำนัก

นวัตกรรมการเรียนรู2ของมหาวิทยาลัย  
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

     หลักสูตรกำหนดให2นิสิตเลือกเรียนจำนวน 12 หน�วยกิต จากรายวิชาที่เปCดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย โดยเป?นรายวิชาที่มุ�งให2นิสิตมีความรู2 ความเข2าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 

13.2 รายวิชาท่ีเปIดสอนให-คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 - คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร=พื้นฐาน เปCดให2แก�หลกัสูตร วท.บ.สถิติ วท.บ.
คณิตศาสตร= กศ.บ.คณิตศาสตร=     
 - คพ112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ เปCดให2แก�หลักสูตร วท.บ.สถิติ 
 - คพ241 โครงสร2างข2อมลูและอัลกอรทิึม เปCดให2แก�หลักสูตร วท.บ.สถิติ 
 - คพ242  ระบบฐานข2อมลู เปCดให2แก�หลักสูตร วท.บ.สถิติ     
 - หลกัสูตรเปCดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

  
13.3 การบริหารจัดการ 

แต�งตั ้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื ่อทำหน2าที ่ประสานงานกับคณะ/ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร=/สาขาวิชาอาจารย=ผู2สอนและนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

อาจารย=ผู 2ร ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย=ประจำหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ดำเนินการ/กำกับ/ดูแลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อส�งเสริมอาจารย=ผู2สอน สามารถจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาได2บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู2ของรายวิชา 
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หมวดที่ 2  ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา  
บัณฑิตที่มีคุณภาพด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= ประยุกต=เทคโนโลยีทันสมัยเพ่ือตอบสนองความ

ต2องการขององค=กรและรบัใช2สังคม 

1.2 ความสำคัญ 
วิทยาการคอมพิวเตอร=เป?นหนึ่งในศาสตร=หลักที่จำเป?นในการพัฒนาประเทศ โดยจากสรุปจาก

สภาวการณ=รวมภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป?นต2องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร พบว�าการเรียน
การสอนในระดับวิทยาศาสตร=บัณฑิตทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=นั้น มีความสำคัญและจำเป?นอย�างยิ่งใน
การเสริมสร2างการพัฒนาประเทศให2สอดคล2องกับยุทธศาสตร=ในการปรับตัวเข2าสู�ประชาคมอาเซียน/ประชาคม
โลก ซึ่งเป?นประโยชน=ต�อการเสริมสร2างและพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน และพอเพียง โดยหลักสูตรนี้มุ�งสร2าง
บัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพ รอบรู2เข2าใจ สามารถนำองค=ความรู2ที่ได2ศึกษามาสร2างนวัตกรรมที่
สามารถนำไปประยุกต=ใช2ในงานที่เกี่ยวข2องได2อย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาประเทศได2อย�างแท2จริง 
 

1.3 วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1.3.1 วัตถุประสงค=ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังน้ี 
1. มีความรู2ด2านสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถ

สังเคราะห= วิเคราะห=ประเด็นป�ญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร=หรือศาสตร=ที่เกี่ยวข2อง
เพ่ือพัฒนาหรือต�อยอดองค=ความรู2ที่มีอยู�เดิมได2อย�างมีนัยสำคัญ 

2. มีคุณธรรม จร ิยธรรมและความรับผิดชอบในบริบททางวิชาการต�อส ังคมและ
ประเทศชาติ ตลอดจนเป?นผู2ใฝvรู2ที่สามารถพัฒนาตนเองได2อย�างเจรญิงอกงามและย่ังยืน
ทั้งในด2านวิชาการและวิชาชีพ 

3. ประพฤติตนตามอัตลักษณ=นิสิต มศว ทั้ง 9 ด2าน สามารถนำองค=ความรู2ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร=ไปประยุกต=ในสาขาวิชาอื่นได2อย�างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 ผลลพัธ=การเรียนรู2ที่คาดหวังของหลักสูตรเมื่อนิสิตจบการศึกษา 
1. ELO1 สามารถสื่อสารโดยใช2ศาสตร=ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=ในการทำงานร�วมกับ

ผู2อื่นได2  
2. ELO2 ประยุกต=ใช2ความรู2ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=เพ่ือแก2ป�ญหาได2  
3. ELO3 วิเคราะห=ออกระบบและพัฒนาระบบงานด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=ได2อย�าง

เหมาะสมและสอดคล2องกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4. ELO4 ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและโครงสร2างพ้ืนฐานของระบบได2 
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5. ELO5 มีจิตสํานึกสาธารณะ สามารถทํางานร�วมกับผู2อื่น และบริหารจัดการโครงงาน
กลุ�มได2 

 1.3.3 ผลลพัธ=การเรียนรู2ที่คาดหวังของหลักสูตรเมื่อสิ้นปrการศึกษา  
ปrที่ 1 อธิบายหลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และสามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต2นได2  
ปrที่ 2 อธิบายการทำงานของระบบคอมพิวเตอร=เชิงลึก การจัดการข2อมูล เขียนโปรแกรม

ข้ันสูง และประยุกต=ใช2ความรู2เพ่ือแก2ไขป�ญหาได2อย�างเป?นระบบ  
ปrที่ 3 วิเคราะห= ออกแบบ การสื่อสารข2อมูลบนเครือข�ายอินเทอร=เน็ตและพัฒนา 

 แอปพลิเคชันได2อย�างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล2องกับ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ปrที่ 4 ค2นคว2า ประยุกต=องค=ความรู2ในการพัฒนาโครงงาน นําเสนอความรู2ด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร=ได2อย�างมีประสิทธิภาพ  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ= ตัวบ�งช้ี 
1. แผนการพัฒนาศักยภาพด2านการ
เรียนการสอน และการวัดประเมินผล 

1. พัฒนาอาจารย=ให2มีความรู2
และศักยภาพด2านการเรียนการ
สอนโดยเน2นผู2เรียนเป?นสำคัญ 
และมีความรู2ด2านการวัด
ประเมินผลตลอดจนเร�งพัฒนา
ตำแหน�งทางวิชาการของ
อาจารย=ประจำหลักสูตรมากขึ้น 
2. จัดให2ทุกรายวิชามีกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเน2นผู2เรียน
เป?นสำคญั อาทิ PBL, E-
learning, สัมมนา, การศึกษา
ด2วยตนเอง เป?นต2น 
3. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาด2านการเรียนการสอน
ของอาจารย=อย�างต�อเน่ือง 
4. การประเมินผลการเรียนการ
สอน 
5. ปรับปรุงการเรียนการสอน
ตาม มคอ 7 

1. จำนวนอาจารย=ร2อยละ 100 ได2รับ
การอบรมพัฒนาศักยภาพด2านการ
เรียนการสอนโดยเน 2นผู 2 เร ียนเป?น
สำคัญและการวัดประเมินผล  
2. จำนวนอาจารย=อย�างน2อยร2อยละ 
50 ของอาจารย=ประจำหลักสูตรได2เข2า
ร�วมการอบรมเพ่ือพัฒนาตำแหน�งทาง
วิชาการอย�างเป?นระบบ 
3. รายวิชามีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที ่เน2นผู 2เรียนเป?นสำคัญทุก
รายวิชา 
4. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
บ ุ คลากร ไม � น 2 อยกว � า  5% ของ
งบประมาณเงินรายได2ท้ังหมด 
5. รายงานผลการเรียนรู2/การจัดการ
เรียนการสอน 
6. เอกสารการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน/กลยุทธ=การสอน 
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แผนพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ= ตัวบ�งช้ี 
2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปrให2
สอดคล2องกับการเปลี ่ยน แปลงของ
สังคมและเทคโนโลยี 

1 วิเคราะห=หลักสูตรจากบัณฑิต
และผู2มีส�วนได2ส�วนเสีย 
2. ติดตามการเปล่ียนแปลงของ
สังคมท่ีเก่ียวข2องกับกระแสการ
ส่ือสาร 

1 รายงานผลการดำเน ินงานของ
หลักสูตร 
2 ร2อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที ่ได 2งานทำและการประกอบอาชีพ
อิสระใน 1 ปr 
3. ระดับความพึงพอใจของนายจ2าง 
ผู2ประกอบการและผู2ใช2บัณฑิต 

3. แผนพัฒนาผู 2เรียนให2มีทักษะการ
ปฏิบัติการ 

1. พ ัฒนาห 2องปฏ ิบ ัต ิการท่ี
ส�งเสริมทักษะการเรียนรู2 
2. พัฒนาทรัพยากรและป�จจัย
สนับสนุนการเรียนรู2ด2วยตนเอง
สำหรับนิสิตนอกช้ันเรียน 
3. ส �งเสริมความร�วมมือการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติกับ
แหล�งฝEกปฏิบัติ 

1. ห2องปฏิบัติการมีความทันสมัย มี
การปรับปรุงให2เอื้อต�อการเรียนรู2ด2วย
ตนเองของนิสิต 
2. มีสื ่อการเรียนรู 2อื ่น ๆ ที ่ทันสมัย
หลากหลายและเพียงพอ 
3. จำนวนคอมพิวเตอร=เป?นสัดส�วนต�อ
นิสิตไม�น2อยกว�า 1:1 
4. ระดับความพึงพอใจของผู2เรียนต�อ
ทรัพยากรและป�จจัยสนับสนุนการ
เรียนรู 2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม�น2อย
กว�า 3.51 จาก 5 คะแนน 
5. จำนวนโครงการความร�วมมือการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติกับแหล�งฝEก
ปฏ ิบ ัต ิท ี ่ดำเน ินการอย �างน 2อย 1 
โครงการต�อปr 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ และโครงสร-างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาเป?นแบบทวิภาค คือ ปrการศึกษาหนึ่งแบ�งออกเป?น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห=   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร-อน 
อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร2อนเป?นกรณีพิเศษได2 โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม�น2อยกว�า 8 

สัปดาห= (เป?นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

1.3 การเทียบเคียงหนAวยกิตในระบบทวิภาค 
  การเทียบเคียงหน�วยกิตเป?นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว�าด2วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน   
  ภาคต2น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร2อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (กรณีมีภาคฤดูร2อน) 

2.2 คุณสมบัติของผู-เข-าศึกษา    
เป?นผู2สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า และมีคุณสมบัติเป?นไปตามข2อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว�าด2วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

2.3 ปKญหาของนิสิตแรกเข-า 
2.3.1 นิสิตบางส�วนมีความรู2ทางด2านคณิตศาสตร=และภาษาอังกฤษพ้ืนฐานไม�เพียงพอ  
2.3.2 นิสิตบางส�วนขาดทักษะในการคิดเชิงระบบและเชิงตรรกะ 

2.4 กลยุทธ�ในการดำเนินการเพ่ือแก-ไขปKญหา/ข-อจำกัดของนิสิตในข-อ 2.3 
จัดอบรมปรับพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐานทางด2านคณิตศาสตร= ภาษาอังกฤษ และรายวิชาทางคอมพิวเตอร=

ก�อนเปCดภาคเรียน โดยสอดแทรกเนื้อหาการคิดเชิงระบบและเชิงตรรกะ รวมทั้งจัดการเรียนการสอนเนื้อหา
ดังกล�าวในทุกรายวิชาที่มีการเขียนและพัฒนาโปรแกรม 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู-สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปF  

ระดับ 
จำนวนนิสิตแต�ละปrการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปrที่ 1 50 50 50 50 50 
ช้ันปrที่ 2 - 50 50 50 50 
ช้ันปrที่ 3 - - 50 50 50 
ช้ันปrที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดวAาจะสำเร็จการศึกษา - - - 50 50 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ เพื ่อใช2ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร= 

รายละเอียดรายรับ 
ปrงบประมาณ 

ปr 2565 ปr 2566 ปr 2567 ปr 2568 ปr 2569 

ค�าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ�าย 1 ปr
การศึกษาต�อคน 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

รวมรายรับA 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 
หมายเหตุ: A= ค�าธรรมเนียม/ คน/ ปr x จำนวนรับ 

  2.6.2  ประมาณการคAาใช-จAาย 

รายละเอียดรายจAาย 
ปFงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

หมวดการจัดการเรียน
การสอน 

รายจAายตAอ
รายรับรวม 
(เปอร�เซ็นต�) 

          

1. ค�าสอน (ค�าตอบแทน
อาจารย=พเิศษและคณะ
ร�วมสอน) 

10% 240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 

2. ค�าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน
และวัสดุการเรียนการ
สอน) 

10% 240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 
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รายละเอียดรายจAาย 
ปFงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

3. ทุนและกจิกรรมนิสิต 10% 240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 10% 240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย 5.0% 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

6. ค�าใช2จ�ายส�วนกลาง
ของคณะ 

10.0% 
240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 

7. ค�าสาธารณูปโภค 5% 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

8. ค�าพัฒนาสถานที่ 
ครุภัณฑ= 

5.00% 
120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

9. ค�าพัฒนามหาวิทยาลัย 15% 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 

หมวดคAาใช-จAาย
สAวนกลาง 

คAาใช-จAาย/ 
คน/  

ปFการศึกษา 

          

1. ค�าบำรงุมหาวิทยาลัย 
(950 บาท/ คน/ ภาค
การศึกษา) 

1,900 95,000 190,000 285,000 380,000 380,000 

2. ค�าบำรงุห2องสมุด (900 
บาท/ คน/ ภาค
การศึกษา) 

1,800 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 

3. ค�าบำรงุฝvายกิจการ
นิสิต (850 บาท/ คน/ 
ภาคการศึกษา) 

1,700 85,000 170,000 255,000 340,000 340,000 

4. ค�ากองทุนคอมพิวเตอร= 
(650 บาท/ คน/ ภาค
การศึกษา) 

1,300 65,000 130,000 195,000 260,000 260,000 

5. ค�าบำรงุด2านกีฬา (300 
บาท/ คน/ ภาค
การศึกษา) 

600 30,000 60,000 90,000 120,000 120,000 

รวมรายจAาย   2,285,000 4,570,000 6,855,000 9,140,000 9,140,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ�านสื่อสิ่งพิมพ=เป?นหลัก 
    แบบทางไกลผ�านสื่อแพร�ภาพและเสียงเป?นสือ่หลัก 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส=เป?นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร=เน็ต 

    แบบผสมผสานระหว�างออนไลน=และออฟไลน= การเรียนแบบชุดวิชา (Module) หรือแบบ
หลักสูตรระยะสั้น การเรียนในรายวิชาที่มีความร�วมมอืกับสถานประกอบการ 

2.8 การเทียบโอนหนAวยกิต รายวิชา และการลงทะเบยีนเรียนข-ามสถาบนัอุดมศึกษา (ถ-ามี) 
           การเทียบเคียงหน�วยกิตเป?นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว�าด2วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลักสูตรและอาจารย�ผู-สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหนAวยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 126 หน�วย 

3.1.2 โครงสร-างหลักสูตร 
รายละเอียด หนAวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  
2. หมวดวิชาเฉพาะ  84 
      2.1  วิชาแกน  12 
      2.2  วิชาบังคับ    48 

   2.3  วิชาเลือก  ไม�น2อยกว�า  6 
      2.4  วิชาโท   18 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  12 

รวมไมAน-อยกวAา  126 
หมายเหตุ : โครงสร2างหลักสูตรเป?นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร= พ.ศ. 
2552 โดยนิสิตต2องผ�านการฝEกงานในรายวิชา คพ 494 ที่มีการฝEกงานไม�น2อยกว�า 120 ช่ัวโมง และสำหรับนิสติ
กลุ�มสหกิจศึกษาต2องมีการฝEกประสบการณ=ในสถานประกอบการไม�น2อยกว�า 16 สัปดาห=หรือไม�น2อยกว�า 300 
ช่ัวโมง 
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3.1.3  รายวิชา 
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กำหนดให2เรียนไม�น2อยกว�า 30 หน�วยกิต  

 1.1  วิชาบังคับ กำหนดให2เรียน จำนวน 4 ชุดวิชา รวม 24 หน�วยกิต ดังน้ี 
 1.1.1 ชุดวิชาการเรียนรู-และการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 (Learning and 

Communicating in the 21st Century) 
มศว191 
SWU191 

การเรียนรู2สู�โลกในศตวรรษที่ 21 
Learning to the World of 21st Century 

3(2-2-5) 

มศว192 
SWU192 

การใช2ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3(2-2-5) 

 1.1.2 ชุดวิชาศิลปะการใช-ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (Art of 
Using English for International Communication) 

 

มศว193 
SWU193 

การฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย�างมปีระสทิธิภาพ 
Listening and Speaking for International Communication 

3(2-2-5) 

มศว194 
SWU194 

การอ�านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย�างมีประสทิธิภาพ 
Reading and Writing for International Communication 

3(2-2-5) 

 1.1.3 ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม (SWU for Society)  
มศว195 
SWU195 

พลเมืองสร2างสรรค=สังคม 
Creative Citizen for Society 

3(2-2-5) 

มศว196 
SWU196 

ศาสตร=และศิลป�แห�งการพัฒนาสงัคมอย�างย่ังยืน 
Science and Art of Sustainable Social Development 

3(2-2-5) 

 1.1.4 ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเปHนผู-ประกอบการ 
(Enhancement of Work Skills and Entrepreneurship) 

 

มศว197 
SWU197 

การพูดและการนำเสนองานเพ่ืออาชีพ 
Speaking and Presentation for Careers 

3(2-2-5) 

มศว198 
SWU198 

การเตรียมพร2อมสู�การทำงานและการเป?นผู2ประกอบการ 
Preparation for Working and Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

   
   1.2  วิชาเลือก กำหนดให2เลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไม�น2อยกว�า 6 หน�วยกิต จากรายวิชา
ต�อไปน้ี 
 1.2.1 ชุดวิชาวิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด สำหรับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี
มศว291 
SWU291 

วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 
Healthy Lifestyle 

3(2-2-5) 
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มศว293 
SWU293 

การปรับตัวในสงัคมพลวัต 
Adaptation in the Dynamic Society 

3(2-2-5) 

   
2. หมวดวิชาเฉพาะ  กำหนดให2เรียน ไม�น2อยกว�า 84 หน�วยกิต ดังน้ี  

 2.1 วิชาแกน กำหนดให2เรียน จำนวน 2 ชุดวิชา รวม 12 หน�วยกิต จากรายวิชาต�อไปน้ี 
 2.1.1 ชุดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�พ้ืนฐาน 1  
คณ106 
MA106 

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห=  
Calculus and Analytic Geometry 

3(3-0-6) 

คพ181 
CP181 

วิยุตคณิต 
Discrete Mathematics  

3(3-0-6) 

 2.1.2 ชุดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�พ้ืนฐาน 2  
คพ282 
CP282             

การคำนวณเชิงตัวเลข 
Numerical Computation 

3(3-0-6) 

คพ283 
CP283           

สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร= 
Statistics for Computer Science 

3(3-0-6) 

 
2.2 วิชาบังคับ กำหนดให2เรียน จำนวน 8 ชุดวิชา รวม 48 หน�วยกิต จากรายวิชาต�อไปน้ี 

 2.2.1 ชุดวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต�                                                   
คพ112 
CP112 

การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 
 

คพ151 
CP151 

การโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3(2-2-5) 

 2.2.2 ชุดวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต�แวร� 1                                    

คพ111 
CP111  

การโปรแกรมคอมพิวเตอร=พ้ืนฐาน      
Fundamentals of Computer Programming         

3(2-2-5) 

คพ121 
CP121 

วิทยาการคอมพิวเตอร=และการโปรแกรมเบื้องต2น 
Introduction to Computer Science and Programming 

3(2-2-5) 

 2.2.3 ชุดวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต�แวร� 2  

คพ213 
CP213 

การโปรแกรมบนอุปกรณ=พกพา 
Mobile Programming 

3(2-2-5) 
 

คพ252 
CP252 

วิศวกรรมซอฟต=แวร= 
Software Engineering 

3(3-0-6) 
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 2.2.4 ชุดวิชาโครงสร-างพ้ืนฐานของระบบ 1  

คพ231 
CP231 

การสือ่สารข2อมลูและเครือข�ายคอมพิวเตอร= 
Data Communications and Computer Networks 

3(3-0-6) 
 

คพ241 
CP241 

โครงสร2างข2อมูลและอลักอริทมึ 
Data Structures and Algorithms 

3(2-2-5) 

 2.2.5 ชุดวิชาโครงสร-างพ้ืนฐานของระบบ 2  

คพ222   
CP222 

ระบบปฏิบัติการ    
Operating Systems  

3(2-2-5) 

คพ242  
CP242 

ระบบฐานข2อมลู     
Database Systems   

3(2-2-5) 

 2.2.6 ชุดวิชาสถาปKตยกรรมคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศองค�กร  

คพ323  
CP323 

สถาป�ตยกรรมคอมพิวเตอร=   
Computer Architecture 

3(3-0-6) 
 

คพ353 
CP353 

การวิเคราะห=และออกแบบระบบ 
Systems Analysis and Design 

3(3-0-6) 
 

 2.2.7 ชุดวิชาการสื่อสารเชิงวิชาการ         

คพ301 
CP301 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย 
English for Academic and Research Communication 

3(3-0-6) 
 

คพ495  
CP495 

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 
Seminar in Computer Science 
 

1(0-2-1) 

 ชุดวิชาสำหรับนิสิตฝkกงาน/นิสิตสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตฝkกงาน เลือกชุด
วิชาการพัฒนาโครงงาน สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา เลือกชดุวิชาสหกิจศึกษา 
กลุAมนิสิตฝkกงาน 
2.2.8 ชุดวิชาการพัฒนาโครงงาน  

 

คพ490 
CP490 

วิธีการวิจัยทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 
Research Methods in Computer Science 

1(1-0-2) 

คพ494 
CP494 

การฝEกงาน 
Internship 

1(0-45-0) 

คพ496 
CP496 

โครงงานคอมพิวเตอร= 1 
Computer Project  I 
 

3(0-6-3) 
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คพ497 
CP497 

โครงงานคอมพิวเตอร=2 
Computer Project  II 

3(0-6-3) 

   

 กลุAมนิสิตสหกิจศึกษา 
2.2.9 ชุดวิชาสหกิจศึกษา  

 

คพ490 
CP490 

วิธีการวิจัยทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 
Research Methods in Computer Science 

1(1-0-2) 
 

คพ498  
CP498  

เตรียมสหกิจ 
Co-operative Education Preparation 

1(0-2-1) 

คพ499 
CP499 

สหกจิศึกษา 
Co-operative Education 

6(0-18-0) 

 
2.3 วิชาเลือก  กำหนดให2เรียน จำนวน 1 ชุดวิชา รวมไม�น2อยกว�า 6 หน�วยกิต โดยเลือก 

โดยเลือกจากชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ หรือ ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและการวิเคระห= และ
สามารถเลือกเรียนเป?นชุดหรือ คละชุดได2 โดยเลือกจากรายวิชาในชุดวิชาต�อไปน้ี 
 2.3.1 ชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ  

คพ437    
CP437     

บล็อกเชน  
Blockchain 

3(2-2-5) 

คพ491 
CP491   

วิทยาการคอมพิวเตอร=ประยุกต= 
Applied Computer Science 

3(2-2-5) 

 2.3.2 ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและการวิเคราะห�  

คพ372 
CP372 

การวิเคราะห=ข2อมลูและความชาญฉลาดทางธุรกิจ 
Data Analytics and Business Intelligence 

3(3-0-6) 

คพ443   
CP443    

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
Management Information Systems 

3(3-0-6) 

 
2.4 วิชาโท กำหนดให2เรียน 18 หน�วยกิต จาก 2 กลุ�มวิชา ได2แก� กลุ�มวิชาป�ญญาประดิษฐ= 

และ กลุ �มวิชาระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร= โดยต2องได2ร ับความเห็นชอบจากอาจารย=ท ี ่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.4.1 กลุAมวิชาปKญญาประดิษฐ� 

2.4.1.1 ชุดวิชาคอมพิวเตอร�วิทัศน�และปKญญาประดิษฐ�                                                                                    
 

คพ461   
CP461 

คอมพิวเตอร=วิทัศน=เบื้องต2น 
Introduction to Computer Vision  

3(3-0-6) 
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คพ463 
CP463 

ป�ญญาประดิษฐ= 
Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

   

 2.4.1.2 ชุดวิชาการประมวลข-อมูลเชิงลึกเพ่ือธุรกิจดิจิทัล  

คพ371    
CP371  

การตลาดดิจิทลัและอีคอมเมิร=ซ 
Digital Marketing and E-Commerce 

3(3-0-6) 

คพ465 
CP465 

การทำเหมอืงข2อความ 
Text Mining 

3(3-0-6) 

   

 2.4.1.3 ชุดวิชาระบบอัจฉริยะ   

คพ462 
CP462 

วิทยาการข2อมลูเบื้องต2น 
Introduction to Data Science   

3(3-0-6) 

คพ466 
CP466 

เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ= 
Biometric Technology 

3(3-0-6) 

   

 2.4.2 กลุAมวิชาระบบเครือขAายคอมพิวเตอร�  

 2.4.2.1 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมเพ่ืองานประยุกต�                                                       

คพ214    
CP214 

การโปรแกรมแบบจินตภาพ 
Visual Programming 

3(2-2-5) 

คพ457   
CP457   

การโปรแกรมเพ่ือการประยุกต= 
Application Programming 

3(3-0-6) 

   

 2.4.2.2 ชุดวิชาระบบการประมวลผลและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร�  

คพ332     
CP332 

ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร= 
Cyber Security 

3(3-0-6) 

คพ434   
CP434 

การประมวลผลแบบกลุ�มเมฆเบือ้งต2น 
Introduction to Cloud Computing 
 

3(3-0-6) 

 2.4.2.3 ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร�และเครือขAาย  

คพ435   
CP435   

อินเทอร=เน็ตประสานสรรพสิง่เบื้องต2น 
Introduction to Internet of Things 

3(3-0-6) 

คพ436   
CP436   

เครือข�ายคอมพิวเตอร=ภาคปฏิบัติ 
Practical Computer Networks 

3(2-2-5) 

 



  22  

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี กำหนดให2เรียนไม�น2อยกว�า 12 หน�วยกิต โดยให2เลือกเรียนรายวชิา 
ใด ๆ ที่เปCดสอนในมหาวิทยาลัย ยกเว2นรายวิชาที่เป?นพ้ืนฐานของวิชาเอก 

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
1.   ความหมายของรหัสตัวอักษร 
คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร= 
คพ หรือ CP หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= 
มศว หรือ SWU หมายถึง รายวิชาศึกษาทั่วไป 

2.  ความหมายของรหัสตัวเลข 
เลขรหสัตัวแรก หมายถึง ช้ันปrที่เปCดสอน 
เลขรหสัตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 
เลขรหสัตัวสุดท2าย หมายถึง ลำดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

3.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
0 หมายถึง ทั่วไป 
1 หมายถึง ภาษาการโปรแกรม 
2 หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร= 
3 หมายถึง คอมพิวเตอร=เน็ตเวิร=ค 
4 หมายถึง ข2อมูลและสารสนเทศ 
5 หมายถึง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต= 
6 หมายถึง ระบบอัจฉริยะ 
7 หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ 
8 หมายถึง การคำนวณเชิงวิทยาศาสตร= 
9 หมายถึง การฝEกประสบการณ=และสร2างช้ินงาน 

4.  ความหมายของเลขรหัสแสดงจำนวนหนAวยกิต 
เลขรหสันอกวงเลบ็ หมายถึง จำนวนหน�วยกิตทั้งหมดของรายวิชา 
เลขรหสัในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จำนวนช่ัวโมงบรรยาย 
เลขรหสัในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติ 
เลขรหสัในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จำนวนช่ัวโมงที่ศึกษาด2วยตนเอง 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาสำหรับนิสิตท่ีเข-าเรียนในปFการศึกษา 2565 

ปFท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปFท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
วิชาศึกษาท่ัวไป   
ชุดวิชาการเรียนรู-และการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21    
มศว191 การเรียนรู2สู�โลกในศตวรรษที่ 21  
มศว192 การใช2ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
วิชาแกนคอมพิวเตอร�                 
ชุดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�พื้นฐาน 1  
คณ106 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห= 
คพ181 วิยุตคณิต                
วิชาบังคับ           
ชุดวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต�แวร� 1        
คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร=พื้นฐาน 
คพ121 วิทยาการคอมพิวเตอร=และการโปรแกรม
เบื้องต2น       

  6 หนAวยกิต 
 

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

  6 หนAวยกิต 
 

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

  6 หนAวยกิต 
 

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

วิชาศึกษาท่ัวไป   
ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม (SWU for Society) 
มศว195 พลเมืองสร2างสรรค=สังคม                      
มศว196 ศาสตร=และศิลป�แห�งการพัฒนาสังคม
อย�างยั่งยืน 
ชุดวิชาศิลปะการใช-ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารนานาชาติ 
มศว193 การฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารอย�างมีประสิทธิภาพ 
มศว194 การอ�านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารอย�างมีประสิทธิภาพ 
วิชาบังคับ   
ชุดวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต�   
คพ112  การโปรแกรมเชิงวัตถุ                  
คพ151  การโปรแกรมบนเว็บ                                                    

    6 หนAวยกิต 
 

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

 
6 หนAวยกิต 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
    6 หนAวยกิต 

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

รวมจำนวนหนAวยกิต  18 หนAวยกิต รวมจำนวนหนAวยกิต  18 หนAวยกิต 
ปFท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปFท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

วิชาศึกษาท่ัวไป   
ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเปHน
ผู-ประกอบการ 
มศว197 การพูดและการนำเสนองานเพื่ออาชีพ 
มศว198 การเตรียมพร2อมสู�การทำงานและการเป?น
ผู2ประกอบการ 
วิชาแกนคอมพิวเตอร�        
ชุดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�พื้นฐาน 2 
คพ282 การคำนวณเชิงตัวเลข            
คพ283 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร= 
วิชาบังคับ                                     
ชุดวิชาโครงสร-างพ้ืนฐานของระบบ 1 
คพ231 การส่ือสารข2อมูลและเครือข�าย
คอมพิวเตอร=  
คพ241 โครงสร2างข2อมูลและอัลกอริทึม            

 
6 หนAวยกิต 

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

 
6 หนAวยกิต 

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

6 หนAวยกิต 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 

วิชาศึกษาท่ัวไป   
ชุดวิชาวิถีชีวิตท่ีชาญฉลาดสำหรับนิสิตสาขา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี         
มศว291 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ 
มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 
วิชาบังคับ                   
ชุดวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต�แวร� 2    
คพ213 การโปรแกรมบนอุปกรณ=พกพา      
คพ252 วิศวกรรมซอฟต=แวร=       
 
ชุดวิชาโครงสร-างพ้ืนฐานของระบบ 2 
คพ222 ระบบปฏิบัติการ                         
คพ242 ระบบฐานข2อมูล                             

    6 หนAวยกิต 
 
 

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

  12 หนAวยกิต 
 

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

 
 

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

รวมจำนวนหนAวยกิต  18 หนAวยกิต รวมจำนวนหนAวยกิต  18 หนAวยกิต 
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ปFท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปFท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
วิชาบังคับ     
ชุดวิชาสถาปKตยกรรมคอมพิวเตอร�  
และระบบสารสนเทศองค�กร                   
คพ323 สถาป�ตยกรรมคอมพิวเตอร=      
คพ353 การวิเคราะห=และออกแบบระบบ 
วิชาโท    

6 หนAวยกิต 
 
 

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

12 หนAวยกิต 

วิชาบังคับ 
ชุดวิชาการส่ือสารเชิงวิชาการ                                    
คพ301 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงวิชาการ
และการวิจัย 
คพ495 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 
วิชาเลือก 
วิชาเลือกเสรี  

4 หนAวยกิต 
 

3(3-0-6) 
 

1(0-2-1) 
6 หนAวยกิต 
6 หนAวยกิต 

รวมจำนวนหนAวยกิต  18 หนAวยกิต รวมจำนวนหนAวยกิต  16 หนAวยกิต 
 

สำหรับกลุAมนิสิตสหกิจ 
ปFท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปFท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

วิชาบังคับ     
ชุดวิชาสหกิจศึกษา  
คพ490 วิธีการวิจัยทางด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร= 
คพ498 เตรียมสหกิจ 
วิชาโท    
วิชาเลือกเสรี 

2 หนAวยกิต 
 

1(1-0-2) 
 

1(0-2-1) 
6 หนAวยกิต 
6 หนAวยกิต 

วิชาบังคับ 
ชุดวิชาสหกิจศึกษา  
คพ499 สหกิจศึกษา 
 

6 หนAวยกิต 
 

6(0-18-0) 
 

รวมจำนวนหนAวยกิต  14 หนAวยกิต รวมจำนวนหนAวยกิต  6 หนAวยกิต 
 

 

สำหรับกลุAมนิสิตฝkกงาน 
ปFท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปFท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

วิชาบังคับ     
ชุดวิชาการพัฒนาโครงงาน  
คพ490 วิธีการวิจัยทางด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร= 
คพ494 การฝEกงาน* 
คพ496 โครงงานคอมพิวเตอร=1 
วิชาโท 

5 หนAวยกิต 
 

1(1-0-2) 
 

1(0-45-0) 
3(0-6-3) 

6 หนAวยกิต 

วิชาบังคับ 
ชุดวิชาการพัฒนาโครงงาน  
คพ497 โครงงานคอมพิวเตอร= 2 
 
 
 
วิชาเลือกเสรี                            

3 หนAวยกิต 
 

3(0-6-3) 
 
 

 
6 หนAวยกิต 

รวมจำนวนหนAวยกิต  11 หนAวยกิต รวมจำนวนหนAวยกิต  9 หนAวยกิต 

หมายเหตุ * สำหรับนิสิตที ่เลือกเรียนรายวิชา คพ494 การฝEกงาน กำหนดให2ลงทะเบียนเรียน ชั ้นปrที ่ 4  
ภาคการศึกษาที่ 1 และฝEกงานในช้ันปrที่ 3 ภาคฤดูร2อน 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1.1 วิชาบังคับ กำหนดให2เรียน จำนวน 4 ชุดวิชา รวมไม�น2อยกว�า 24 หน�วยกิต ดังน้ี 
 
1.1.1 ชุดวิชาการเรียนรู-และการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
        ศึกษาวิธีการเรียนรู2เพ่ือพัฒนาตนเอง การทำงานในศตวรรษที่ 21 การใช2ภาษาไทยเพ่ือ การติดต�อสือ่สาร 
ฝEกวิเคราะห=และสงัเคราะห=สถานการณ=ในชีวิตประจำวันอย�างมีวิจารณญาณ ออกแบบแผนการ พัฒนาการ
เรียนรู2ในมหาวิทยาลัย สามารถเรียนรู2และนำเสนอความรู2โดยประยุกต=ใช2เทคโนโลยี ดิจิทลัได2 
 
มศว191 
SWU191 

การเรียนรู2สู�โลกในศตวรรษที่ 21 
Learning to the World of 21st Century 

3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิดการเรียนรู2และทักษะที่จำเป?นในศตวรรษที่ 21 การใช2เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนรู2 การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และป�ญญาเพ่ือแก2ป�ญหาอย�างมีวิจารณญาณ ริเริ่มสิ่งใหม�และออกแบบชีวิต
การเรียนรู2ในมหาวิทยาลัยของตนเองอย�างมีเป�าหมาย รวมถึงถ�ายทอดความรู2ที่ได2จากการเรียนรู2ด2วยตนเอง
อย�างสร2างสรรค= 

 
มศว192 
SWU192 

การใช2ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3(2-2-5) 

ศึกษาและฝEกปฏิบัติการใช2ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การรบัสารและส�งสารในสถานการณ= 
ต�างๆ ได2อย�างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสื่อความหมายอย�างถูกต2องและเหมาะสมกบับริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม 

 
1.1.2 ชุดวิชาศิลปะการใช-ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
        ศึกษาและฝEกปฏิบัติการสื ่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน2นการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต�างประเทศในสถานการณ=ต�าง ๆ ผ�านการทำแบบฝEกหัดการฟ�ง การพูด การอ�าน 
และการเขียน โดยใช2กระบวนการเรียนรู2สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห2องเรียน 
 
มศว193 
SWU193 

การฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ 
Listening and Speaking for International Communication 

3(2-2-5) 

ศึกษาและฝEกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน2นการฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต�างประเทศในสถานการณ=ต�าง ๆ ผ�านกระบวนการเรียนรู2 สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทัง้
ในและนอกห2องเรียน 
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มศว194 
SWU194 

การอ�านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ 
Reading and Writing for International Communication 

3(2-2-5) 

ศึกษาและฝEกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน2นการอ�านและการเขียนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต�างประเทศในสถานการณ=ต�าง ๆ ผ�านกระบวนการเรียนรู 2 สื ่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย ทั้งในและนอกห2องเรียน 

 
1.1.3 ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม 
        ศึกษาบทบาทหน2าที่ความรบัผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ ทั้งในสงัคมกายภาพและ
สังคมดิจิทลั การอยู�ร�วมกับผู2อื่นในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิด เป?นพลเมอืงทีส่ร2างสรรค= สงัคม โดย
เข2าใจความแตกต�างทางพหุวัฒนธรรมและการถ�ายทอดทางภูมิป�ญญาของสงัคมไทย ความหลากหลาย ของ
สภาพสังคม การวิเคราะห=ป�ญหาสังคม เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมทีส่อดคล2องกับเป�าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 
 
มศว195 
SWU195 

พลเมืองสร2างสรรค=สังคม 
Creative Citizen for Society 

3(2-2-5) 

ศึกษาการเป?นพลเมืองที ่มีความคิดที ่หลากหลาย การมีส�วนร�วมแสดงบทบาทและความ
รับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมอืงทีม่ีคุณภาพภายใต2ประชาคมที่ตนอาศัยอยู� รวมถึงในสังคมดิจิทัล การเป?น
พลเมืองดิจิทัลที่รู2เท�าทันและสร2างสรรค=สังคม การอยู�ร�วมกับผู2อื่นในฐานะผู2นำและผู2ตามได2อย�างเหมาะสมกับ
สถานการณ= การดาเนินชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดและพหุวัฒนธรรม และการจัดการป�ญหา
ความขัดแย2งในสังคมด2วยสันติวิธีด2วยกระบวนการคิดอย�างเป?นระบบ 

 
มศว196 
SWU196 

ศาสตร=และศิลป�แห�งการพัฒนาสังคมอย�างย่ังยืน 
Science and Art of Sustainable Social Development 

3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิดเป�าหมายการพัฒนาอย�างยั ่งยืน (SDGs) ขององค=การสหประชาชาติ การ
วิเคราะห=ป�ญหาสังคมและโอกาสในการป�องกันป�ญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตที่จะส�งผลต�อพลเมืองในสังคม ฝEก
ปฏิบัติใช2กระบวนการออกแบบทางความคิดและการแก2ป�ญหาอย�างเป?นระบบผ�านกระบวนการวิจัย การ
ออกแบบโครงการเพื่อแก2ป�ญหา การประยุกต=ใช2เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการเก็บข2อมูลทางสังคมศาสตร= 
และการถ�ายทอดแนวคิดการพัฒนาสังคมและผลการดำเนินโครงการที่ผ�านการศึกษาค2นคว2าอย�างเป?นระบบ 
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1.1.4 ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเปHนผู-ประกอบการ 
        ศึกษาหลักการสือ่สารเพ่ือการทำงานร�วมกัน บนพ้ืนฐานความเข2าใจตนเองและผู2อื่น ลักษณะการทำงาน
ในองค=การ แนวคิดการเป?นผู2ประกอบการ การนำเสนอเรื่องราวที่มีคุณค�าและเกิดประโยชน= ต�อการทำงาน การ
เป?นผู2ประกอบการในโลกดิจิทลั และจริยธรรมในการทำงานและการประกอบธุรกจิ 
 

มศว197 
SWU197 

การพูดและการนำเสนองานเพ่ืออาชีพ 
Speaking and Presentation for Careers 

3(2-2-5) 

ศึกษาการใช2ภาษาถ2อยคำและภาษาท�าทางในการทำงานร�วมกับผู 2อื ่นให2เหมาะสมตาม
กาลเทศะในยุคสังคมที่เปลี่ยนแปลง การพูดและการนำเสนอเรื่องราวที่มีคุณค�าผ�านสื่อดิจิทัล การรับฟ�ง การ
วิพากษ=และแสดงความคิดเห็นอย�างสร2างสรรค= เพ่ือประโยชน=ต�อการประกอบอาชีพและการสร2างรายได2 

 

มศว198 
SWU198 

การเตรียมพร2อมสู�การทำงานและการเป?นผู2ประกอบการ 
Preparation for Working and Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

ศึกษาการทำงานและลักษณะการเป?นผู2ประกอบการ การทำงานร�วมกับผู2อืน่โดยแสดงบทบาท
ตามภาวะผู2นำและผู2ตามบนพ้ืนฐานความเข2าใจตนเองและผู2อื่นอย�างลึกซึ้ง การใช2วิจารณญาณในการวิเคราะห=
และสังเคราะห=แผนการแก2ป�ญหาในการทำงานอย�างมีประสิทธิภาพด2วยกระบวนการเรียนรู2โดยใช2ป�ญหาเป?น
ฐาน รวมถึงพ้ืนฐานเริ่มต2นในการประกอบการและการสร2างแบรนด=จากจุดเด�นในตนเองอย�างสร2างสรรค= และ
การประเมินคุณภาพของแผนการประกอบการอย�างเป?นระบบ 
 

1.2 วิชาเลือก กำหนดให2เลือกเรียน จำนวน 1 ชุดวิชา รวมไม�น2อยกว�า 6 หน�วยกิต จาก
รายวิชา ดังน้ี 

 

1.2.1 ชุดวิชาวิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด สำหรับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี
        ศึกษาความรู2ทางวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร=สุขภาพ และกระบวนการเรียนรู2 ทางสังคมที่
เกี่ยวข2องกบัการปรบัตัวและอยู�ร�วมกบัสิง่แวดล2อมอย�างสมดุล พัฒนาสุขภาพและวิถีชีวิตเชิงสร2างสรรค= และ
การปรับตัวในสงัคมพลวัต 
 
มศว291 
SWU291 

วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 
Healthy Lifestyle 

3(2-2-5) 

ศึกษาองค=ประกอบและการพัฒนาสุขภาพแบบองค=รวม โรคไม�ติดต�อเรื้อรังกับพฤติกรรมการ
ใช2ชีวิตของมนุษย=รวมทั้งป�จจัยที่มีผลต�อสุขภาพ ความสาคัญของอาหาร โภชนาการ และออกกำลังกาย การ
เลือกบริโภคด2วยป�ญญาและการพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร2างสรรค= 
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มศว293  
SWU293 

การปรับตัวในสังคมพลวัต 
Adaptation in the Dynamic Society 

3(2-2-5) 

ศึกษาปรากฎการณ=การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ป�จจัยที่ส�งผลต�อการแสดงพฤติกรรม การรู2เท�า
ทันอารมณ=และการฟ��นคืนกลับเมื่อพบป�ญหาในชีวิต กระบวนการเรียนรู2แบบสืบสอบเพ่ือความเข2าใจ และ การ
ปรับตัวในสังคมพลวัตได2อย�างเหมาะสม 
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ กำหนดให2เรียน ไม�น2อยกว�า 84 หน�วยกิต ดังน้ี 

 2.1 วิชาแกน กำหนดให2เรียน 12 หน�วยกิต จากรายวิชาต�อไปน้ี  
 

2.1.1 ชุดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�พ้ืนฐาน 1 
        หลักการเกี่ยวกับแคลคูลัสเบือ้งต2นและวิยุกตคณิต และประยุกต=ใช2งาน 
 
คณ106 
MA106  

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห= 
Calculus and Analytic Gegometry 

3(3-0-6) 

ลิมิตและความต�อเน่ืองของฟ�งก=ชัน อนุพันธ=ของฟ�งก=ชัน กฎลูกโซ� อนุพันธ=โดยปริยาย อนุพันธ=
อันดับสูง ปริพันธ=ไม�จำกัดเขต ปริพันธ=จำกัดเขต อนุกรมอนันต= อนุกรมกำลัง เรขาคณิตวิเคราะห= พิกัดเชงิข้ัว 
พีชคณิตของเวกเตอร=ในปริภูมิสามมิติ เส2นตรง ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ 

 

คพ181 
CP181 

วิยุตคณิต  
Discrete Mathematics 

3(3-0-6) 

เซต ความสัมพันธ= ฟ�งก=ชัน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร= ตรรกศาสตร= วงจรตรรกะ การนับ กราฟ  
ต2นไม2 ตัวแบบจำลองเครื่องคำนวณ 

 

2.1.2 ชุดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�พ้ืนฐาน 2 
        หลักการคำนวณเชิงตัวเลขและสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร= การประยุกต=ใช2เทคนิคการคำนวณเชิง
ตัวเลข และสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร=เพ่ือแก2ป�ญหาทางคอมพิวเตอร= 
 
คพ282 
CP282            

การคำนวณเชิงตัวเลข 
Numerical Computation 

3(3-0-6) 

การคำนวณเชิงตัวเลข ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการคำนวณเชิงตวัเลข 
การหาค�าประมาณโดยอนุกรม ตรีโกณมิติ การหาค�าโดยวิธีการประมาณค�าในช�วงและนอกช�วงของข2อมูลที่
กำหนด การถดถอยเชิงเส2น การหารากของสมการที่ไม�เป?นเชิงเส2น ระบบสมการเชิงเส2น การแก2สมการเชิง
อนุพันธ=ย�อย การคำนวณหาเมตริกซ=ไอเกนแวลู การประยุกต=ทฤษฎีมาใช2ในการคำนวณด2วยคอมพิวเตอร= 

 
 



  29  

 

คพ283 
CP283          

สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร= 
Statistics for Computer Science 

3(3-0-6) 

ข2อมูล ตัวแปร การเลือกกลุ�มตัวอย�าง การออกแบบการทดลอง การแจกแจงความถ่ีและกราฟ 
สถิติพรรณนา ความน�าจะเป?นและกฎการนับ การแจงแจงความน�าจะเป?นแบบไม�ต�อเนื่อง การแจกแจงแบบ
ปกติ ช�วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ=และการถดถอย การวิเคราะห=ความแปรปรวน สถิติ
ประยุกต=ทางวิทยาการคอมพิวเตอร= และหลักการเบื้องต2นของการค2นหาความรู2จากฐานข2อมูล 

 
 2.2 วิชาบังคับ กำหนดให2เรียน 48 หน�วยกิต จากรายวิชาในชุดวิชาต�อไปน้ี 
 

2.2.1 ชุดวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต� 
         หลักการการโปรแกรมเชิงวัตถุ และ พ้ืนฐานการทำงานของเว็บ การประยุกต=ใช2หลกัการโปรแกรม 
เชิงวัตถุและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน        
                                            
คพ112 
CP112 

การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 
 

หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการแพ็กเกจ การแก2ไขข2อผิดพลาด การจัดการข2อยกเว2น 
การติดต�อกับผู2ใช2แบบกราฟCก การเช่ือมต�อฐานข2อมูล การพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต= 

 

คพ151 
CP151 

การโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3(2-2-5) 
 

หลักการของเวิร=ลไวด=เว็บ เครื่องมือที่ใช2ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การโปรแกรมฝ��ง
ไคลเอนต= การโปรแกรมฝ��งเซิร=ฟเวอร= การออกแบบและการสร2างเว็บแอปพลิเคชัน 
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2.2.2 ชุดวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต�แวร� 1 
        หลักการการโปรแกรมคอมพิวเตอร=พ้ืนฐานและหลกัการด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= หลักคิดเกี่ยวกับ
ฮาร=ดแวร=และซอฟต=แวร= การประยุกต=ใช2วิธีคิดและวิธีการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร= วิธีคิดเชิง
กระบวนการในงานด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= การพัฒนาโปรแกรมเบื้องต2น 
 

คพ111 
CP111 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร=พื้นฐาน      
Fundamentals of Computer Programming         

3(2-2-5) 
 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั ้นสูง ตัวแปร  
ตัวดำเนินการ นิพจน= โครงสร2างควบคุม ฟ�งก=ชัน อาร =เรย= สตร ิง พอยน=เตอร= ตัวแปรแบบโครงสร2าง  
การแก2ป�ญหา และประยุกต=ใช2งาน 

 

คพ121 
CP121 

วิทยาการคอมพิวเตอร=และการโปรแกรมเบื้องต2น 
Introduction to Computer Science and Programming 

3(2-2-5) 
 

ความรู 2พื ้นฐานที ่สำคัญเกี ่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร= หลักคิดเกี ่ยวกับฮาร=ดแวร=และ
ซอฟต=แวร= วิธีคิดและวิธีการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร= วิธีคิดเชิงกระบวนการในงานด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร= 

 

2.2.3 ชุดวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต�แวร� 2 
        กระบวนการพัฒนาซอฟต=แวร= สถาป�ตยกรรมและหลกัการทำงานของแอปพลเิคชันบนอปุกรณ=พกพา 
การวิเคราะห=ข2อดีข2อเสียของกระบวนการพัฒนาซอฟต=แวร= การทดสอบและติดต้ังแอปพลิเคชันสำหรบัใช2งาน 
 
คพ213 
CP213 

การโปรแกรมบนอุปกรณ=พกพา 
Mobile Programming 

3(2-2-5) 
 

ความรู2ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐาน เครือข�ายไร2สายและอุปกรณ=คอมพิวเตอร=แบบพกพา ภาษา
โปรแกรมบนอุปกรณ=พกพาและการประยุกต=ใช2ในงานด2านธุรกิจ 

 
คพ252 
CP252 

วิศวกรรมซอฟต=แวร= 
Software Engineering 

3(3-0-6) 

ซอฟต=แวร=และวิศวกรรมซอฟต=แวร=  การวางแผนโครงงานซอฟต=แวร=  กระบวนการวิเคราะห=
ความต2องการการออกแบบซอฟต=แวร=พื ้นฐาน การพัฒนาและการใช2งาน การประกันคุณภาพซอฟต=แวร=  
เทคนิคและกลยุทธ=ในการตรวจสอบซอฟต=แวร=  การบำรุงรักษาและการบริหารซอฟต=แวร= 
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2.2.4 ชุดวิชาโครงสร-างพ้ืนฐานของระบบ 1 
        หลักการของอัลกอรทิึมเบื้องต2นที่ใช2คอมพิวเตอร=ในการแก2ไขป�ญหา  พ้ืนฐานของระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร=และพ้ืนฐานของหลักการของภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร= การประยุกต=ององค=ความรู2ในการ
ออกแบบระบบเครือข�ายและใช2งานอัลกอรทิึมในการแก2ไขป�ญหาเบื้องต2น 
 

คพ231 
CP231 

การสื่อสารข2อมูลและเครือข�ายคอมพิวเตอร= 
Data Communications and Computer Networks 
 

3(3-0-6) 

หลักการการสื่อสารข2อมูล องค=ประกอบขั้นพื้นฐานของระบบการสื่อสารข2อมูล เครือข�าย
คอมพิวเตอร= สถาป�ตยกรรมการสื่อสารข2อมูลและโปรโตคอล โปรโตคอลการหาเส2นทางแบบสถิตและพลวัต 
การควบคุมการเข2าถึง การสร2างเครือข�ายด2วยอุปกรณ=แลนสวิทชิ่ง การสร2างเครือข�ายแลนเสมือน โปรโตคอล
ช้ันทรานสปอร=ต โปรโตคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลขไอพี 

 

คพ241 
CP241 

โครงสร2างข2อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structures and Algorithms 

3(2-2-5) 
 

โครงสร2างข2อมูลและอัลกอริทึมในการแก2ป�ญหา การแทนข2อมูลในระบบคอมพิวเตอร= การ
ประยุกต=ใช2โครงสร2างข2อมูล การเรียงลำดับข2อมูลและการค2นข2อมูล การวิเคราะห=ความซับซ2อนของอัลกอริทึม 
การออกแบบอัลกอริทึม 

 

2.2.5 ชุดวิชาโครงสร-างพ้ืนฐานของระบบ 2 
        หลักการระบบปฏิบัติการและระบบการจัดการฐานข2อมูล การประยุกต=ใช2โปรแกรมระบบและคำสัง่ใน
การจัดระบบปฏิบัติการและฐานข2อมลู การออกแบบฐานข2อมูล 
 

คพ222   
CP222 

ระบบปฏิบัติการ   
Operating Systems 

3(2-2-5) 
 

วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หลักการพ้ืนฐาน โปรเซสและการจัดการโปรเซส การจัดการ
หน�วยความจำ การจัดการอุปกรณ= การจัดการแฟ�ม ความปลอดภัยของระบบ 

 
คพ242  
CP242 

ระบบฐานข2อมูล     
Database Systems   

3(2-2-5) 
 

คณิตศาสตร=ที่เกี่ยวข2อง การสร2างแบบจำลองและออกแบบฐานข2อมูลเชิงสัมพันธ= การทำให2
เป?นบรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสร2างแฟ�มข2อมูลและการทำดัชนี กระบวนการสอบถามข2อมูล 
การรักษาความปลอดภัยฐานข2อมูล ความคงสภาพของข2อมูล รายการการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะความ
พร2อมและการฟ��นสภาพ 
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2.2.6 ชุดวิชาสถาปKตยกรรมคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศองค�กร 
        หลักการทำงานพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร= วงจรการพัฒนาระบบ ข้ันตอนวิธีการพัฒนาระบบชนิด
ต�าง ๆ การวางแผนงานเพ่ือการพัฒนาระบบ 
 
คพ323  
CP323 

สถาป�ตยกรรมคอมพิวเตอร=   
Computer Architecture 

3(3-0-6) 

โครงสร2างพื้นฐานของคอมพิวเตอร= การกำหนดเลขที่อยู�ในหน�วยความจำ ชุดคำสั่งเครี่อง 
โปรแกรมย�อย การดำเนินการบนหน�วยควบคุม ไมโครโปรแกรมคอนโทรล ดิจิตอลลอจิก การสร2างหน�วย
ควบคุมจากวงจรตรรกะ ระบบตัวเลข การสร2างหน�วยคำนวณและตรรกะจากวงจรตรรกะ หน�วยความจำ การ
สร2างหน�วยความจำจากวงจรตรรกะ ระบบพ้ืนฐานการนำข2อมูลเข2าและออก 

 
คพ353 
CP353 

การวิเคราะห=และออกแบบระบบ 
Systems Analysis and Design 

3(3-0-6) 

หลักการและป�ญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห=ความ
ต2องการของระบบและการสร2างแบบจำลองความต2องการ การปรับปรุงแบบจำลองความต2องการ การติดต�อ
ระหว�างวัตถุ ปฏิบัติการของวัตถุและการควบคุม การออกแบบระบบการออกแบบคลาส การออกแบบจำลอง
พฤติกรรมของระบบ เครื่องมือเทคนิคที่ใช2ในการวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ ภาษายูเอ็มแอล กรณีศึกษา 

 
2.2.7 ชุดวิชาการสื่อสารเชิงวิชาการ        
        ทักษะด2านภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารเชิงวิชาการด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=และการสมัมนา การตีความ
และสงัเคราะห=บทเรียนและบทความทางวิทยาการคอมพิวเตอร= การสืบค2นและทบทวนวรรณกรรม  
การเรียบเรียง และอ2างอิงวรรณกรรม 
 
คพ301 
CP301 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย 
English for Academic and Research Communication 

3(3-0-6) 

ศึกษาและฝEกทักษะการอ�าน ฟ�ง พูด และเขียนภาษาอังกฤษในการตีความและสังเคราะห=
บทเรียนและบทความทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 

 
คพ495  
CP495 

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 
Seminar in Computer Science 

1(0-2-1) 

สัมมนาในหัวข2อที ่เกี ่ยวข2องทางวิทยาการคอมพิวเตอร= และเทคโนโลยี การสืบค2นและ 
การทบทวนวรรณกรรม เรียบเรียง และการอ2างอิงวรรณกรรม 
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กลุAมนิสิตฝkกงาน 
2.2.8 ชุดวิชาการพัฒนาโครงงาน  
        หลักการออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย วิธีการวิจัยด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= การนำความรู2ด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร=ไปใช2ในการทำงาน การกำหนดป�ญหาวิจัยและการออกแบบการทดลองดำเนินการวิจัย 
ทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 
 
คพ490 
CP490 

วิธีการวิจัยทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 
Research Methods in Computer Science 

1(1-0-2) 

วิธีการวิจัยทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= ประเด็น แนวคิด วิธีการ และเทคนิคที่เกี่ยวข2องกับ
งานวิจัยด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= หลักการออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย วิธีการวิจัย เทคนิคการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห=ข2อมูล การสื่อสารงานวิจัย 

 
คพ494 
CP494 

การฝEกงาน 
Internship 

1(0-45-0) 

เพ่ิมประสบการณ=วิชาชีพ โดยต2องผ�านการฝEกงานไม�น2อยกว�า 120  ช่ัวโมง และรู2จักนำความรู2
ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=ไปใช2ในการทำงาน โดยเน2นให2มีความรับผิดชอบต�อหน2าที่และส�วนรวม รวมทั้ง
ส�งเสริมให2มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

คพ496 
CP496 

โครงงานคอมพิวเตอร= 1 
Computer Project  I 

3(0-6-3) 

บุรพวิชา: คพ495  ศึกษาค2นคว2ากำหนดป�ญหาวิจัยและการออกแบบการทดลองดำเนินการ
วิจัย  การวิเคราะห= ข2อมูลเกี่ยวกับป�ญหาทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 

 

คพ497 
CP497 

โครงงานคอมพิวเตอร= 2 
Computer Project  II 

3(0-6-3) 

บุรพวิชา: คพ496 โครงงานคอมพิวเตอร= 1 พัฒนาวิธีการเพื ่อแก2ป�ญหาให2สอดคล2องกับ
โครงงานคอมพิวเตอร= 1 และนำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร=สู�สาธารณะ 

 

  



  34  

 

กลุAมนิสิตสหกิจศึกษา 
2.2.9 ชุดวิชาสหกิจศึกษา  
        หลักการออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย วิธีการวิจัย ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= แนวปฏิบัติในการ
นำเสนองาน การทำความเข2าใจโจทย=ของลูกค2า การประเมินจำนวนงานและต�อรองงาน การบูรณาการความรู2
กับการปฏิบัติงานจริงในสถานที่ประกอบการ การวางแผนและปฏิบัติงานด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 
 
คพ490 
CP490 

วิธีการวิจัยทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 
Research Methods in Computer Science 

1(1-0-2) 

วิธีการวิจัยทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= ประเด็น แนวคิด วิธีการ และเทคนิคที่เกี่ยวข2องกับ
งานวิจัยด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= หลักการออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย วิธีการวิจัย เทคนิคการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห=ข2อมูล การสื่อสารงานวิจัย 
 

คพ498  
CP498 

เตรียมสหกิจ 
Co-operative Education Preparation 

1(0-2-1) 

เตร ียมสหกิจ ส ัมมนาในหัวข2อที ่ เก ี ่ยวข2องกับการทำงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร=  
การปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ ข2อบังคับ การนำเสนอ การทำความเข2าใจโจทย=ของลูกค2า การประเมินจำนวนงาน
และต�อรองงาน 
 

คพ499 
CP499 

สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(0-18-0) 

สหกิจศึกษา บูรณาการความรู2ที่ได2ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานที่ประกอบการที่ให2
ความร�วมมือในการจัดการกระบวนการเรียนรู2อย�างเป?นระบบร�วมกัน โดยเริ่มตั้งแต�วางแผนปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกนิสิต การนิเทศงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให2เกิดทักษะการปฏิบัติงานด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร= 
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 2.3 วิชาเลือก กำหนดให2เรียนไม�น2อยกว�า 6 หน�วยกิต จากรายวิชาในชุดวิชาต�อไปน้ี (เลอืก
เป?นชุดหรือคละชุดกันได2) 
 

2.3.1 ชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ 
        การประยุกต=ใช2เทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร=กับโจทย=ภาคธุรกิจ การบรูณาการเทคโนโลยีทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร=กบัศาสตร=อื่น การวิเคราะห=ความต2องการของผู2บริโภค อภิปราย สรุปผล การให2
ข2อเสนอแนะตามกรณีศึกษาทีเ่กี่ยวกบัด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 
 

คพ437    
CP437       

บล็อกเชน  
Blockchain 

3(2-2-5) 

ศึกษาและฝEกปฏิบัติ พ้ืนฐานวิทยาการเข2ารหัสลับ หลักการทำงาน ผลกระทบ การทำงานแบบ
กระจายศูนย= การสร2างบล็อกเชน สัญญาสมาร=ต การประยุกต=ใช2ของเทคโนโลยี บล็อกเชน สกุลเงินดิจิทัล 
เทคโนโลยีใหม� ที่ได2รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีบล็อกเชน 

 

คพ491 
CP491   

วิทยาการคอมพิวเตอร=ประยุกต= 
Applied Computer Science 

3(2-2-5) 

ศึกษาและฝEกปฏิบัติ การประยุกต=ใช2เทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร=กับโจทย=ในภาค
ธุรกิจ ธนาคาร อุตสาหกรรมและอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในป�จจุบันที่น�าสนใจ กรณีศึกษา การค2นคว2า การอภิปราย 

 

2.3.2 ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและการวิเคราะห� 
        แนวคิดของระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร หลักการ กลยุทธ= องค=ประกอบของระบบสารสนเทศ การ
วิเคราะห=ข2อมูลและเลือกใช2เทคนิคในการนำเสนอข2อมลู ซอฟต=แวร=สำหรับการตัดสินใจเชิงธุรกจิ การ
ประยุกต=ใช2เครื่องมือจินตทัศน=เพ่ือการนำเสนอข2อมูล 
 

คพ372 
CP372 

การวิเคราะห=ข2อมูลและความชาญฉลาดทางธุรกิจ 
Data Analytics and Business Intelligence 

3(3-0-6) 

การวิเคราะห=ข2อมูล หลักการการทำงานของนักวิเคราะห=ข2อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห=
ข2อมูล หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับจินตทัศน=ข2อมูล การสื่อสารด2วยข2อมูล หลักการออกแบบกราฟCก การรับรู2ของ
มนุษย= ทฤษฎีสี และเทคนิคในการนำเสนอข2อมูล และการนำเสนอและการสื่อสารข2อมูลด2วยเครื่องมือจินตทศัน= 
ความชาญฉลาดทางธุรกิจ 
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คพ443   
CP443    

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
Management Information Systems 

3(3-0-6) 

องค=กร การจัดการ ระบบสารสนเทศ และกลยุทธ=ในการจัดการ การจัดการโครงสร2างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค=กร การพัฒนาและการจัดการระบบสารสนเทศ แนวโน2มของเทคโนโลยีใน
ป�จจุบัน ศึกษาหัวข2อและการประยุกต=ใช2เทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ที่เกิดขึ้นในป�จจุบันที่น�าสนใจ 
กรณีศึกษา การค2นคว2า การอภิปราย 
 
 2.4 วิชาโท กำหนดให2เรียน 18 หน�วยกิต จาก 2 กลุ�มวิชา ได2แก� กลุ�มวิชาป�ญญาประดิษฐ= 
และ กลุ �มวิชาระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร= โดยต2องได2ร ับความเห็นชอบจากอาจารย=ท ี ่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
2.4.1 กลุAมวิชาปKญญาประดิษฐ�    
2.4.1.1 ชุดวิชาคอมพิวเตอร�วิทัศน�และปKญญาประดิษฐ� 
          พื ้นฐานการทำงานของระบบป�ญญาประดิษฐ= การออกแบบและการประยุกต =ใช2งานระบบ
ป�ญญาประดิษฐ= การประเมินประสิทธิภาพ การวิเคราะห=ข2อดีข2อด2อยของระบบป�ญญาประดิษฐ=   
                                                                                
คพ461   
CP461 

คอมพิวเตอร=วิทัศน=เบื้องต2น 
Introduction to Computer Vision 

3(3-0-6) 

การจับภาพและจัดเก็บในคอมพิวเตอร=  การประมวลผลข2อมูลภาพเบื้องต2น การแบ�งแยกภาพ 
การวิเคราะห=ความเคลื่อนไหว การรู2จำวัตถุ  คอมพิวเตอร=วิทัศน=เชิง 3 มิติ หัวข2อเฉพาะและการประยุกต=ใช2งาน
คอมพิวเตอร=วิทัศน= 

 
คพ463 
CP463 

ป�ญญาประดิษฐ= 
Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีและอัลกอริทึมสำหรับการสร2างระบบป�ญญาประดิษฐ= อัลกอริทึมการค2น ตรรกะ การ
วางแผน การแทนความรู2 หลักการให2เหตุผล ระบบผู2เช่ียวชาญ การเรียนรู2ของเครื่องจกัร และการประยุกต=ใช2ใน
สาขาวิจัยคอมพิวเตอร=วิทัศน= การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ วิทยาการหุ�นยนต= 
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2.4.1.2 ชุดวิชาการประมวลข-อมูลเชิงลึกเพ่ือธุรกิจดิจิทัล 
          พื้นฐานการทำงานของระบบการประมวลผลข2อมูลเพื ่อธุรกิจดิจิทัล การออกแบบและประยุกต=ใช2
เทคนิคการทำเหมืองข2อมูล การประยุกต=ใช2เทคนิคการจัดการข2อมูลเพ่ือนำมาใช2ในการวิเคราะห=ทางการตลาด 
 

คพ371    
CP371 

การตลาดดิจิทลัและอีคอมเมิร=ซ 
Digital Marketing and E-Commerce 

3(3-0-6) 

ข2อมูลเชิงลึกทางการตลาด การแบ�งส�วน การกำหนดเป�าหมายและการวางตำแหน�ง การ
จัดการความพึงพอใจ การวิเคราะห=ตลอดช�วงชีวิตของลูกค2า ทางเลือกของลูกค2า การตัดสินใจเกี ่ยวกับ
ผลิตภัณฑ=และราคา พฤติกรรมของลูกค2า การวิเคราะห=โซเชียลมีเดีย 

 

คพ465 
CP465 

การทำเหมอืงข2อความ 
Text Mining 

3(3-0-6) 

การจัดการข2อความภาษาธรรมชาติ กระบวนการจัดการคลังข2อความ เคร ื ่องมือที ่ใช2 
ประมวลผลข2อความขนาดใหญ�แบบอัตโนมัติเพื่อให2ได2ข2อมูลที่เป?นประโยชน=จากข2อความ ศึกษากระบวนการ
เตรียมข2อมูลเบื้องต2น การตัดข2อความ การกำจัดคำหยุด การแปลงคำให2อยู�ในรูปแบบรากศัพท= การลดรูปของ
คำ ศึกษาแอปพลิเคชันพ้ืนฐานที่เกี่ยวข2องกับการทำเหมืองข2อความ  

 

2.4.1.3 ชุดวิชาระบบอัจฉริยะ 
           พื้นฐานการทำงานของระบบอัจฉริยะประเภท การออกแบบและประยุกตร=ใช2งานระบบอัจฉริยะได2
เหมาะสมกับวัตถุประสงค=ของงาน การประเมินประสิทธิภาพ และวิเคราะห=ข2อดีข2อด2อยของระบบอัจฉริยะใน
งานประเภทต�าง ๆ 
 

คพ462 
CP462 

วิทยาการข2อมลูเบื้องต2น 
Introduction to Data Science   

3(3-0-6) 

วิทยาการข2อมูลเบื ้องต2น การสร2างแบบจำลองทางสถิติ การเรียนรู 2ของเครื่องจักร การ
วิเคราะห=ข2อมูลขนาดใหญ� การสร2างมโนภาพของข2อมูล ภาษาโปรแกรมและเครื่องมอื กรณีศึกษาและหัวข2อการ
ประยุกต=ใช2งานจริง 

 

คพ466 
CP466 

เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ= 
Biometric Technology 

3(3-0-6) 

ความรู2เบื้องต2นเกี่ยวกับไบโอเมตริกซ= การแบ�งประเภทของข2อมูลไบโอเมตริกซ= ระบบไบโอ
เมตริกซ=เพื่อการยืนยันตัวตนและการระบุตัวบุคคล วิธีและเทคนิคการประมวลข2อมูลเพื่อการรู2จำข2อมูลไบโอ
เมตริกซ=ชนิดต�าง ๆ การรักษาความเป?นส�วนตัวของข2อมูลไบโอเมตริกซ= การปลอมแปลงข2อมูลไบโอเมตริกซ=และ
วิธีการป�องกัน การถดถอยของประสิทธิภาพการรู2จำของระบบไบโอเมตริกซ= 
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2.4.2 กลุAมวิชาระบบเครือขAายคอมพิวเตอร� 
2.4.2.1 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมเพ่ืองานประยุกต� 
          แนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ืองานประยุกต= การวิเคราะห=และออกแบบแอปพลเิคชันเพ่ืองาน
ประยุกต= การพัฒนาแอปพลิเคชันด2วยเทคโนโลยีต�างๆ เพ่ือใช2ในงานประยุกต= 
 
คพ214    
CP214 

การโปรแกรมแบบจินตภาพ 
Visual Programming 

3(2-2-5) 

ศึกษาองค=ประกอบและรูปแบบภาษาของโปรแกรมแบบจินตภาพ การออกแบบส�วน
ปฏิสัมพันธ=กับผู2ใช2 การทำงานตามเหตุการณ= การทดสอบโปรแกรม และการประยุกต=ใช2งาน 

 
คพ457   
CP457   

การโปรแกรมเพ่ือการประยุกต= 
Application Programming 

3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการการวิเคราะห=ออกแบบ  เทคนิค และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต=ตาม
กรณีศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต=สำหรับระบบพาณิชย=อิเล็กทรอนิกส= 

 
2.4.2.2 ชุดวิชาระบบการประมวลผลและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร�  
           หลักการของระบบความมั่นคงปลอดภับคอมพิวเตอร=และการป�องกัน การวิเคราะห=ความเสี่ยงด2าน
ความมั่นคงเบื้องต2นของระบบคอมพิวเตอร= การประยุกต=ใช2กระบวนการรกัษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ= การประยุกต=ใช2วิธีการพัฒนาระบบได2อย�างเหมาะสมกบับริบทของงาน 
 
คพ332     
CP332 

ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร= 
Cyber Security 

3(3-0-6) 

ระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร= การเข2ารหัสข2อมูล การรักษาความลับและป�องกัน
การถูกบิดเบือนของข2อมูล การควบคุมการเข2าถึงข2อมูล ระบบความปลอดภัยเครือข�าย คอมพิวเตอร=ไร2สาย 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร=และการป�องกัน 

 
คพ434   
CP434 

การประมวลผลแบบกลุ�มเมฆเบือ้งต2น 
Introduction to Cloud Computing 

3(3-0-6) 

ความรู2พื้นฐาน โมเดล คุณสมบัติสถาป�ตยกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการประมวลผลแบบ
กลุ�มเมฆ การให2บริการโครงสร2างพ้ืนฐาน การให2บริการแพลตฟอร=ม การให2บริการซอฟต=แวร=การจำลองเสมือน
จริง เครือข�ายศูนย=ข2อมูล การใช2การประมวลผลแบบกลุ �มเมฆในการบริการโครงสร2างพื ้นฐาน บริการ
แพลตฟอร=ม และบริการซอฟต=แวร= ประโยชน=และความท2าทายของ การออกแบบในสถานการณ=ป�จจุบัน 
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2.4.2.3 ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร�และเครือขAาย  
          หลักการทำงานของระบบอินเตอร=เน็ตประสานสรรพสิ่ง การประยุกต=ใช2ระบบอินเตอร=เน็ตประสาน
สรรพสิง่และระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร=ในการแก2ป�ญหา การออกแบบระบบเครอืข�ายอินเทอร=เน็ต 
 
คพ435   
CP435            

อินเทอร=เน็ตประสานสรรพสิง่เบื้องต2น 
Introduction to Internet of Things 

3(3-0-6) 

พ้ื้ืนฐานเครือข�ายอินเทอร=เน็ตในทุกสิ่งและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข2อง อุปกรณ=อิเล็กทรอนิกส=และ
วงจรอิเล็กทรอนิกส=เบื้องต2น คอนโทรลเลอร=บอร=ด เซ็นเชอร= แอกชูเอเตอร= พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมควบคุม
คอนโทรลเลอร=บอร=ด การติดต�อสื่อสารในเครือข�ายอินเทอร=เน็ตในทุกสิ่ง 

 
คพ436   
CP436   

เครือข�ายคอมพิวเตอร=ภาคปฏิบัติ 
Practical Computer Networks 

3(2-2-5) 

การนำทฤษฎีการเชื่อมโยงเครือข�ายคอมพิวเตอร=ไปปฏิบัติกับอุปกรณ=เชื่อมโยงเครือข�าย 
โปรโตคอลการหาเส2นทางแบบสถิตและพลวัต การควบคุมการเข2าถึง การสร2างเครือข�ายด2วยอุปกรณ=แลนสวิท
ช่ิง การสร2างเครือข�ายแลนเสมือน โปรโตคอลช้ันทรานสปอร=ต โปรโตคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลขไอพี   
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3.2  ชื่อ สกุล  เลขประจำตัวประชาชน  ตำแหนAงและคุณวุฒิของอาจารย�ผู-รับผิดชอบหลักสูตร 

3.2.1 อาจารย�ผู-รับผิดชอบหลักสูตร  

ลำดับ รายช่ือ
คณาจารย� 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปFที่จบ 

สถาบันที่สำเรจ็การศึกษา เลขประจำตัว
ประชาชน 

1 อ.ดร.เรืองศักดิ์  
ตระกูลพุทธิรักษ= 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), 2542 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2550 
 
Ph.D. (Information Technology), 
2564 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2า
เจ2าคุณทหารลาดกระบัง 
Monash University, Australia 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.นภา แซ�เบ| วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2548 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ), 2551 
 
M.Sc. (Computer Science), 2553 
 
Ph.D. (Computer Science), 2557 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2า
เจ2าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2า
เจ2าคุณทหารลาดกระบัง 
New York University,  
New York, USA 
New York University,  
New York, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ศศิวิมล   
สุขพัฒน= 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), 2540 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2547 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2า
พระนครเหนือ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.วีระ สอ้ิง   วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร=), 2548 
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย=), 2554 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ�า), 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

5 รศ.ดร.ชนัตถ=  
พูนเดช 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), 2543 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร=และเทคโนโลยี
สารสนเทศ), 2546 
ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู2และ
เทคโนโลยี), 2555 

มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล2าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล2าธนบุรี 

xxxxxxxxxxxxx 
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3.2.2 อาจารย�ประจำหลักสูตร 

ลำดับ รายช่ือ
คณาจารย� 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปFที่จบ 

สถาบันที่สำเรจ็การศึกษา เลขประจำตัว
ประชาชน 

1 อ.ดร.เรืองศักดิ์  
  ตระกูลพุทธิรักษ= 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), 2542 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2550 
 
Ph.D. (Information Technology), 
2564 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2า
เจ2าคุณทหารลาดกระบัง 
Monash University, Australia 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.นภา แซ�เบ| วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2548 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ), 2551 
 
M.Sc. (Computer Science), 2553 
 
Ph.D. (Computer Science), 2557 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2า
เจ2าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2า
เจ2าคุณทหารลาดกระบัง 
New York University,  
New York, USA 
New York University,  
New York, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ศศิวิมล   
สุขพัฒน= 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), 2540 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2547 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2า
พระนครเหนือ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.วีระ สอ้ิง   วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร=), 2548 
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย=), 2554 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ�า), 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

5 รศ.ดร.ชนัตถ=  
พูนเดช 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), 2543 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร=และเทคโนโลยี
สารสนเทศ), 2546 
ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู2และ
เทคโนโลยี), 2555 

มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล2าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล2าธนบุรี 

xxxxxxxxxxxxx 
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4. องค�ประกอบเก่ียวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝkกงานหรือสหกิจศึกษา) 

นิสิตต2องผ�านการฝEกงานในรายวิชา คพ 494 ไม�น2อยกว�า 120 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มประสบการณ=
วิชาชีพและให2นิสิตรู2จักนำความรู2ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= ไปใช2ในการทำงาน เน2นให2มีความรับผิดชอบต�อ
หน2าที่และส�วนรวมโดยให2นิสิตฝEกงานในหน�วยงานราชการ เอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข2อง ส�วนนิสิตกลุ�ม 
สหกิจศึกษาต2องมีการฝEกประสบการณ=ในสถานประกอบการไม�น2อยกว�า 16 สัปดาห=หรือไม�น2อยกว�า 300 
ช่ัวโมง 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู-ของประสบการณ�ภาคสนาม  

4.1.1 ด2านคุณธรรม จริยธรรม 

- มีระเบียบวินัย ตรงต�อเวลา  ซื่อสัตย=  เคารพสิทธิของผู2อื่น  ไม�ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
4.1.2 ด2านความรู2 

- มีความรอบรู2และเช่ียวชาญในศาสตร=ทีเ่รียนมา สามารถนำไปประยุกต=ในการ
ทำงาน 

4.1.3 ด2านทักษะทางป�ญญา 

- ได2รับการฝEกฝนจนเกิดความชำนาญ  และสามารถทำงานได2อย�างถูกต2อง 
4.1.4 ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว�างบุคคล ความรับผิดชอบ 

- มีภาวะเป?นผู2นำหรอืสมาชิก โดยสามารถทำงานร�วมกับผู2อื่นได2ดี 

โดยกําหนดให2มีจํานวนชั่วโมงฝEกงานไม�น2อยกว�า 120 ชั่วโมง และสําหรับนิสิตกลุ�มสหกิจศึกษา
ต2องมีการฝEกประสอบการณ=ในสถานประกอบการ ไม�น2อยกว�า 16 สัปดาห= หรือไม�น2อยกว�า 300 ชั่วโมงการ
ประเมินผลจะประเมินจากแบบประเมินของคณะโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย=ทีป่รึกษาการฝEกงาน อาจารย=
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจากรายงานและจากการนิเทศโดยอาจารย=ประจําหลักสูตร 

4.2  ชAวงเวลา  

การฝEกงาน: ภาคฤดูร2อนของปrการศึกษาที่ 3 
สหกจิ: ภาคเรียนที่ 2 ปrการศึกษาที่ 4 

5. ข-อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 คำอธิบายโดยยAอ 
โครงงานคอมพิวเตอร� 1 

ศึกษาค2นคว2ากำหนดป�ญหาวิจัยและการออกแบบการทดลองดำเนินการวิจัย และการวิเคราะห= 
ข2อมูล เกี่ยวกับป�ญหาทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=   

โครงงานคอมพิวเตอร� 2 
พัฒนาวิธีการเพื ่อแก2ป�ญหาให2สอดคล2องกับโครงงานคอมพิวเตอร= 1 และนำเสนอผลงานสู�

สาธารณะ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู- 
5.2.1 ด2านคุณธรรมจริยธรรม 

- มีความซื่อสัตย=สุจริต  มีจรรณยาบรรณทางวิชาการ มีการเคารพสิทธิและความ
คิดเห็นของผู2อื่น 
5.2.2 ด2านความรู2 

- มีความรู2ความเข2าใจในหลักการและทฤษฎีพื้นฐานในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร=
และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข2องกับหัวข2อโครงงาน 

- มีความรู2ความเข2าใจในการประยุกต=ใช2และบูรณาการความรู 2ทางด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร=และศาสตร=อื่น ๆ ที่เกี่ยวข2องเพ่ือการวิเคราะห= แก2ป�ญหา ต�อยอดองค=ความรู2ได2 
5.2.3 ด2านทักษะทางป�ญญา 

- สามารถคิดวิเคราะห=และสังเคราะห=อย�างมีเหตุผลและเป?นระบบ 
- สามารถสืบค2นและวิเคราะห=ข2อมูลจากแหล�งข2อมูลที่หลากหลาย เพื่อนำมาใช2ใน

การดำเนินงานวิจัย 
- สามารถใช2ความรู 2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ไปประยุกต=ใช2แก2ป �ญหาที ่ใช2

คอมพิวเตอร= ได2อย�างมีเหตุผลและมีความสร2างสรรค= 
5.2.4 ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 

- สามารถทำงานเป?นทีมร�วมกับผู2อื่นได2อย�างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาวะการเป?น
ผู2นำและเป?นผู2ร�วมงานที่ดี 

- ม ีระเบียบวินัยในการทำงานตามแผนดำเนินงาน ตรงต�อเวลา และมีความ
รับผิดชอบในงานที่ได2รับมอบหมายอย�างสม่ำเสมอ 

- มีจิตสำนึกสาธารณะ รับผิดชอบต�อตนเองและสังคม  
5.2.5 ด2านทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยี 

- สามารถการประยุกต=ใช2ความรู2ทางคณิตศาสตร= สถิติและศาสตร=อื่น ๆ ที่เกี่ยวข2อง 
เพ่ือนำมาวิเคราะห=ข2อมูล ประมวลผลข2อมูล และการนำเสนอข2อมูลได2อย�างเหมาะสม 

- สามารถในการสื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟ�ง อ�าน และเขียน 
- มีความรู2และสามารถประยุกต=ใช2เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำเนินวิจัยโครงงาน 

รวมทั ้งสามารถใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค2นและเก็บรวบรวมข2อมูลได2อย�างมี
ประสิทธิภาพ  

5.3 ชAวงเวลา  
ภาคเรยีนที่ 1 และ 2 ของช้ันปrที่ 4 

5.4 จำนวนหนAวยกิต   
3(0-6-3) 
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5.5 การเตรียมการ 
- กำหนดให2มีอาจารย=ที่ปรึกษาโครงงานให2กับนิสิตช้ันปrที่ 4 โดยที่จัดแบ�งนิสิตเป?นกลุ�ม  
- นิสิตปรึกษากับอาจารย=ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อกำหนดประเด็นหัวข2อโครงงาน และจัดทำเค2า

โครงของโครงงาน และมีการแต�งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข2อโครงงานและคณะกรรมการสอบ
โครงงาน 

- นิสิตดำเนินงานวิจัย ตามเค2าโครงที่ได2รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข2อโครงงาน 
โดยอาจารย=ที่ปรึกษาโครงงานจะให2คำปรึกษาอย�างต�อเน่ือง 

- นิสิตจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ= และกลุ �มที ่ผ�านการสอบโดยคณะกรรมการสอบ
โครงงาน จะต2องจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร�ผลงานต�อสาธารณชน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
คณะกรรมการพิจารณาโครงงานและอาจารย=ที่ปรึกษาร�วมกันประเมินผลจากการจัดทำเค2าโครง

ของโครงงาน รายงานความก2าวหน2าของโครงงาน รายงานผลการดำเนินที่สมบูรณ=ของโครงงาน และผลการ
ดำเนินงานในการจัดนิทรรศการ โดยมีกรอบการดำเนินการ ดังน้ี 

 พิจารณาเค2าโครงโดยคณะกรรมการพิจารณาหัวข2อโครงงาน 

 นำเสนอรายงานความก2าวหน2า 

 จัดทำรปูเล�มรายงานวิจัยฉบบัร�างส�งคณะกรรมการสอบโครงงาน 

 สอบโครงงาน 

 จัดนิทรรศการเผยแพร� 

 จัดทำรปูเล�มรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ=ส�งกรรมการสอบโครงงาน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู- กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ�การสอนและกิจกรรม 

1. มีทักษะสื่อสาร  จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่
นิสิตต2องสื่อสารกบัเพ่ือนและอาจารย= มกีาร
นำเสนอโครงงานและสัมมนาเป?นภาษาไทยและ
อังกฤษ และฝEกการใช2เครื่องมือต�าง ๆ ในการ
นำเสนอข2อมูลอย�างมปีระสิทธิภาพ เข2าใจง�าย  

2. ทำงานเป?นทีมได2อย�างมีประสิทธิภาพและมี
จิตสำนึกสาธารณะรับใช2สงัคม  

มอบหมายงานเป?นกลุ�ม เน2นการทำงานร�วมกัน
ระหว�างนิสิต มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ในการเรียนการสอนและการทำโครงงานด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร= 

3. มสีมรรถนะของหลักสูตร  
3.1 สามารถวิเคราะห= ออกแบบ พัฒนาซอฟต=แวร= 

ทำการติดต้ัง ปรับปรงุและ/บำรงุรกัษา
ระบบงานคอมพิวเตอร=ที่พัฒนาให2 
มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมตาม
สถานการณ= 

 
 
 
 
3.2 สามารถประยุกต=ความรู2และทักษะกบัการ

แก2ไขป�ญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ด2วยการ
คิดวิเคราะห=ได2อย�างเหมาะสม 

 
 
 
 
 

 
จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ เน2นให2ผู2เรียน
ลงมอืปฏิบัติ (Active Learning) มีการแนะนำ
วิธีการเรียนรู2/การสืบค2นข2อมูลด2วยตนเอง และฝEก
ปฏิบัติในทุกรายวิชาและการเรียนรู2แบบมสี�วนร�วม 
โดยการใช2ป�ญหาเป?นพ้ืนฐาน กรณีศึกษาตัวอย�าง
การแก2ป�ญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร= สนับสนุน
ให2นิสิตกล2าทีจ่ะวิเคราะห=และวิจารณ=การออกแบบ
ในกรณีศึกษาต�าง ๆ วิเคราะห=ข2อดี/ข2อเสีย 
 
ให2นิสิตแก2ป�ญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร=จาก
สถานการณ=จริง กรณีศึกษา การเรียนรู2แบบ 
Problem-based learning หรือโจทย=จาก
ผู2ประกอบการ สนับสนุนให2นิสิตอภิปราย นำเสนอ 
ทำรายงาน พร2อมรับฟ�งความเห็นของเพ่ือนร�วมงาน
หรือผู2ทรงคุณวุฒ ิ
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ�การสอนและกิจกรรม 

3.3 สามารถติดตามความก2าวหน2าทางวิชาการของ
ศาสตร=วิทยาการคอมพิวเตอร=เพ่ือนำไปต�อยอด 
หรือ ปรับปรงุองค=ความรู2เดิมได2 

ให2นิสิตอภิปรายความก2าวหน2าทางเทคโนโลยีของ
วิทยาการคอมพิวเตอร= รวมไปถึงผลกระทบต�าง ๆ 
ที่มีกับด2าน เศรษฐกิจ สังคม 

การพัฒนาผลการเรียนรู-ในแตAละด-าน   

1. ด-านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู-ด-านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยุทธ�การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย= มีวินัย 
ตรงต�อเวลา 

- ฝEกปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือ
เสริมสร2างความ ซื่อสัตย=  
มีวินัย และตรงต�อเวลา 

- สอดแทรกจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวัฒนธรรม
องค=กร เพ่ือให2นิสิตมีค�านิยม
พ้ืนฐาน ที่ถูกต2อง 

- ผู2สอนประพฤติตนเป?น
แบบอย�างที่ดี 

สังเกตพฤติกรรม 

- ความซื่อสัตย= จากการสอบ การทำ
รายงาน การอ2างอิงแหล�งข2อมลู
ตามหลกัและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

- การปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และข2อตกลงใน 
ช้ันเรียน  

- การเข2าช้ันเรียนและการส�งงานตรง
เวลา (มีการกำหนดเกณฑ=
มาตรฐาน Rubrics ในการประเมิน) 

1.2  แสดงออกถึงการ มีจิตสาธารณะ 
เสียสละเพ่ือส�วนรวม 

- สร2างแรงบันดาลใจจาก
กรณีศึกษาบุคคล ตัวอย�างที่
มีความเสียสละ และม ี
จิตสาธารณะ ซึง่ได2รับการ
ยอมรบัในสังคม  

- ฝEกปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม
ที่มีส�วนร�วม รับผิดชอบ 
และเสียสละเพ่ือส�วนรวม 

 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท2อนคิดสิ่งที่ได2รับจาก
ประสบการณ=ในการ เรียนรู2 

- ประเมินจากโครงการ/กิจกรรม 
และ พฤติกรรมการมสี�วนร�วมใน
การทำงานกลุ�ม        

1.3 ตระหนักในคุณค�าของศิลปะและ 
วัฒนธรรมท2องถ่ินหรือสากล 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู2
เกี่ยวกับประวัติ ความ
เป?นมาของศิลปะ ประเพณี 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท2อนคิดสิ่งที่ได2รับจาก
ประสบการณ=ในการ เรียนรู2 



  47  

 

ผลการเรียนรู-ด-านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กลยุทธ�การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

วัฒนธรรม เพ่ือให2ซึมซบั
และเกิดความภาคภูมิใจใน
ความดีงามของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- สอดแทรกแนวคิดด2าน
วัฒนธรรมและ ประเพณีที่ดี
งามทั้งของไทยและ
นานาชาติ 

- สังเกตจากการประพฤติตนอยู�ใน 
วัฒนธรรม ที่ดีงามของไทยและ
นานาชาติ เช�น การ แต�งกาย  

  การเข2าคิว มารยาททางสังคม ฯลฯ 
- ประเมินจากโครงการ/กิจกรรม 

1.4 มีจิตสำนึกและตระหนักในการ
ปฏิบ ัต ิตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

- สอดแทรกเน้ือหาเรื่อง
จรรยาบรรณในการเรียน
การสอนในรายวิชาของ
หลักสูตร โดยเฉพาะรายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร= 

- สังเกตจากพฤติกรรมการประพฤติ
ตนแบบมจีริยธรรมในการทำวิจัย 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท2อนคิดสิ่งที่ได2รับจาก
ประสบการณ=ในการเรียนรู2 

- ประเมินจากโครงการ/กิจกรรม 
และ พฤติกรรมการมสี�วนร�วมใน
การทำงานกลุ�ม        
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2. ด-านความรู- 
ผลการเรียนรู-ด-านความรู- กลยุทธ�การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 บูรณาการความรู2ที่เรียนเพื่อ ใช2
ประโยชน=ในการเร ียนร ู 2  การ
ทำงาน และการดำเนินชีวิตใน
สังคม พหุวัฒนธรรม 

- อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานใน
การพัฒนาตนเอง ทัง้ด2าน
พฤติกรรม จิตใจ ป�ญญา 
การปรับตัว และการดำเนิน
ชีวิตอย�างชาญฉลาดใน
สังคม และสิ่งแวดล2อมทีม่ี
การเปลี่ยนแปลง 

- จัดการเรียนรู2แบบ Active 
Learning 

- จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให2
เข2าใจและ เห็นคุณค�าของ
ตนเอง ผู2อื่น และสงัคม 
พร2อมต้ังเป�าหมายในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล2อม 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท2อนคิดสิ่งที่ได2รับจาก
ประสบการณ=ในการ เรียนรู2 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม  

- ประเมินจากการสอบข2อเขียน  
(มีการกำหนด เกณฑ=มาตรฐาน 
Rubrics ในการประเมิน) 

2.2 ม ีความร ู 2พ ื ้นฐานทางสาขา
ว ิ ท ย า ก า ร ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร=  
วิทยาศาสตร=และคณิตศาสตร=ที่
จะนำมาอธิบายหลักการและ 
ทฤษฏีในศาสตร=เฉพาะ 

- จัดกิจกรรมและดำเนินการ
เรียนการสอนในหลาย
รูปแบบ เช�น แบบActive 

Learning เน2นการปฏิบัติที่
สอดคล2องกบัทฤษฎี การ
สัมมนา การทำแบบฝEกหัด 
การเรียนรู2จากกรณีป�ญหา 

 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท2อนคิดสิ่งที่ได2รับจาก
ประสบการณ=ในการเรียนรู2 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรมที่ทำในช้ันเรียน  

- ประเมินจากการสอบข2อเขียน  
  (มีการกำหนด เกณฑ=มาตรฐาน 

Rubrics ในการประเมิน) 
2.3 มีความรู2ในหลักการและทฤษฎี

ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร= 
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร = แ ล ะ / ห รื อ
คณิตศาสตร= 

- จัดกิจกรรมและดำเนินการ
เรียนการสอนในหลาย
รูปแบบ เช�น แบบ Active 

Learning เน2นการปฏิบัติที่
สอดคล2องกบัทฤษฎี การ
สัมมนา การทำแบบฝEกหัด 
การเรียนรู2จากกรณีป�ญหา 

 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท2อนคิดสิ่งที่ได2รับจาก
ประสบการณ=ในการ เรียนรู2 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรมที่ทำในช้ันเรียน  

- ประเมินจากการสอบข2อเขียน  
(มีการกำหนด เกณฑ=มาตรฐาน 
Rubrics ในการประเมิน) 
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ผลการเรียนรู-ด-านความรู- กลยุทธ�การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.4 สามารถติดตามความก2าวหน2า

ทางวิชาการ พัฒนาความรู2ใหม� 
โดยเฉพาะด2านสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร= 

- จัดกิจกรรมและดำเนินการ
เรียนการสอนในหลาย
รูปแบบ เช�น แบบ Active 

Learning  

- จัดการเรียนการสอนสัมมนา
ที่เน2นการนำเสนอความรู2
ใหม� 

- ประเมินจากการนำเสนองานวิจัยที่
เป?นป�จจบุันในรายวิชา 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท2อนคิดสิ่งที่ได2รับจาก
ประสบการณ=ในการเรียนรู2 

 
3. ด-านทักษะทางปKญญา 

ผลการเรียนรู-ด-านทักษะทาง
ปKญญา 

กลยุทธ�การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 ประยุกต=ความรู2ให2เกิดประโยชน= 
 

- มอบหมายกจิกรรมให2นิสิต
ฝEกประยุกต= ความรู2ให2เกิด
ประโยชน= 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท2อนคิดสิ่งที่ได2รับจาก
ประสบการณ=ในการ เรียนรู2 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข2อเขียน  
(มีการกำหนดเกณฑ=มาตรฐาน 
Rubrics ในการ ประเมิน) 

3.2 มีความใฝvรู2 คิดวิเคราะห=ความรู2
จากแหล�งข2อมูลต�าง ๆ ที่
หลากหลายได2อย�างถูกต2องอย�าง
เป?นระบบ และแก2ไขป�ญหาได2 
และมีเหตุมผีล ตามหลกัการ
วิชาการทางวิทยาศาสตร= โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข2อง 

- ใช2กรณีศึกษาให2นิสิตฝEกคิด
วิเคราะห= วิพากษ= และนำ
ความรู2มาประยุกต=ใช2ในการ
แก2ไขป�ญหาอย�างเป?นระบบ 

- นำเสนอ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสะท2อนคิดในช้ันเรียน 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท2อนคิดสิ่งที่ได2รับจาก
ประสบการณ=ในการเรียนรู2 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข2อเขียน  
(มีการกำหนดเกณฑ=มาตรฐาน 
Rubrics ในการ ประเมิน) 
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ผลการเรียนรู-ด-านทักษะทาง
ปKญญา 

กลยุทธ�การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.3 ประเมิน วิพากษ= สถานการณ=
ต�าง ๆ โดยใช2ความรู2 เป?นฐาน 

- ใช2กรณีศึกษาให2นิสิตฝEกคิด
วิเคราะห= วิพากษ= และนำ
ความรู2มาประยุกต=ใช2ในการ
แก2ไขป�ญหาอย�างเป?นระบบ 

- นำเสนอ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสะท2อนคิดในช้ันเรียน 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท2อนคิดสิ่งที่ได2รับจาก
ประสบการณ=ในการเรียนรู2 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข2อเขียน  
(มีการกำหนดเกณฑ=มาตรฐาน 
Rubrics ในการ ประเมิน) 

3.4 มีความคิดร ิเร ิ ่ม สร 2างสรรค=
นวัตกรรม 

- ใช2กรณีศึกษาให2นิสิตฝEกคิด
วิเคราะห= วิพากษ= และนำ
ความรู2มาประยุกต=ใช2ในการ
แก2ไขป�ญหาอย�างเป?นระบบ 

- นำเสนอ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสะท2อนคิดในช้ันเรียน 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท2อนคิดสิ่งที่ได2รับจาก
ประสบการณ=ในการเรียนรู2 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข2อเขียน  
(มีการกำหนดเกณฑ=มาตรฐาน 
Rubrics ในการ ประเมิน) 
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4. ด-านทักษะความสัมพันธ�ระหวAางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู-ด-านทักษะ

ความสัมพันธ�ระหวAางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

กลยุทธ�การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 ทำงานร�วมกับผู2อื่นในฐานะผู2นำ
และ ผู2ร�วมงานได2 

- มอบหมายโครงการ/
กิจกรรมกลุ�ม ให2นิสิตฝEก
ทำงานร�วมกบัผู2อื่น ฝEก
รับผิดชอบต�อตนเอง สงัคม
สิ่งแวดล2อมและปรบัตัวใน
สถานการณ=ต�าง ๆ 

- ใช2กรณีศึกษาให2นิสิตเรียนรู2
และตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนต�อสงัคมและ
สิ่งแวดล2อม พร2อมทั้ง
กระตุ2นให2คิดหาวิธีที่จะมี
ส�วนร�วมรบัผิดชอบในการ
แก2ป�ญหา โดยเริม่ต2นจากตัว
นิสิตเอง 

- นำเสนอ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสะท2อนคิดในช้ันเรียน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการทำ
กิจกรรมกลุ�ม เช�น ภาวะผู2นำ/
ผู2ร�วมงาน ความรับผิดชอบ การ
แสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟ�ง
ความคิดเห็นของเพ่ือนร�วมกลุ�ม 
และค2นหาทางออกร�วมกันได2  

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท2อนคิดสิ่งที่ได2รับจาก
ประสบการณ=ในการ เรียนรู2 

- ประเมินจากการปรับตัวให2เข2ากับ
สถานการณ=ต�าง ๆ ตามกาละและ
เทศะ 

- ให2นิสิต/ผู2ทีเ่กี่ยวข2องมสี�วนร�วมใน
การประเมินผล 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข2อเขียน (มี
การกำหนดเกณฑ=มาตรฐาน 
Rubrics ในการ ประเมิน 

4.2 แสดงออกถึงการเป?นพลเมืองที่
มีคุณภาพ รู2หน2าที่ตนเอง เคารพ
ผู2อื่น เพื่อให2สามารถอยู�ร�วมกัน
ในสังคมที ่มีความหลากหลาย
ทางความคิดและวัฒนธรรมได2 

- มอบหมายโครงการ/
กิจกรรมกลุ�ม ให2นิสิต ฝEก
ทำงานร�วมกบัผู2อื่น  ฝEก
รับผิดชอบต�อ ตนเอง สังคม 
สิ่งแวดล2อม และปรับตัวใน 
สถานการณ=ต�าง ๆ 

- ใช2กรณีศึกษาให2นิสิตเรียนรู2 
และตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนต�อสงัคมและ
สิ่งแวดล2อม พร2อมทั้ง

- สังเกตจากพฤติกรรมการทำ
กิจกรรมกลุ�ม เช�น ภาวะผู2นำ/
ผู2ร�วมงาน ความรับผิดชอบ การ
แสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟ�ง
ความคิดเห็นของเพ่ือนร�วมกลุ�ม 
และค2นหาทางออกร�วมกันได2  

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท2อนคิดสิ่งที่ได2รับจาก
ประสบการณ=ในการเรียนรู2 
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ผลการเรียนรู-ด-านทักษะ
ความสัมพันธ�ระหวAางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

กลยุทธ�การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

กระตุ2นให2คิดหาวิธีที่จะมี
ส�วนร�วมรบัผิดชอบในการ
แก2ป�ญหา โดยเริม่ต2นจาก 
ตัวนิสิตเอง 

- นำเสนอ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสะท2อนคิดในช้ันเรียน 

- ประเมินจากการปรับตัวให2เข2ากับ
สถานการณ=ต�าง ๆ ตามกาละและ
เทศะ 

- ให2นิสิต/ผู2ทีเ่กี่ยวข2องมสี�วนร�วมใน
การประเมินผล 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข2อเขียน  
(มีการกำหนดเกณฑ=มาตรฐาน 
Rubrics ในการประเมิน 

4.3 ปรับตัวให2เข2ากับสังคมและ 
สถานการณ=ต�าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงได2 

- มอบหมายโครงการ/
กิจกรรมกลุ�ม ให2นิสิตฝEก
ทำงานร�วมกบัผู2อื่น  ฝEก
รับผิดชอบต�อตนเอง สงัคม 
สิ่งแวดล2อมและปรบัตัวใน 
สถานการณ=ต�าง ๆ 

- ใช2กรณีศึกษาให2นิสิตเรียนรู2
และตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนต�อสงัคมและ
สิ่งแวดล2อม พร2อมทั้ง
กระตุ2นให2คิดหาวิธีที่จะมี
ส�วนร�วมรบัผิดชอบในการ
แก2ป�ญหา โดยเริม่ต2นจากตัว
นิสิตเอง 

- นำเสนอ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสะท2อนคิดในช้ันเรียน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการทำ
กิจกรรมกลุ�ม เช�น ภาวะผู2นำ/
ผู2ร�วมงาน ความรับผิดชอบ การ
แสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟ�ง
ความคิดเห็นของเพ่ือนร�วมกลุ�ม
และค2นหาทางออกร�วมกัน ได2  

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท2อนคิดสิ่งที่ได2รับจาก
ประสบการณ=ในการเรียนรู2 

- ประเมินจากการปรับตัวให2เข2ากับ
สถานการณ=ต�าง ๆ ตามกาละและ
เทศะ 

- ให2นิสิต/ผู2ทีเ่กี่ยวข2องมสี�วนร�วมใน
การประเมินผล 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข2อเขียน (มี
การกำหนดเกณฑ=มาตรฐาน 
Rubrics ในการ ประเมิน 
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5. ด-านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช-เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผลการเรียนรู-ด-านทักษะการ

วิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ�การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1 วิเคราะห=ข2อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือ
นำไปใช2ในกระบวนการตัดสินใจ
หรือวิเคราะห=ประเด็นป�ญหาได2 

- มอบหมายโครงการ/
กิจกรรมให2นิสิตฝEกฝนการ
คิดวิเคราะห=ข2อมลูเชิง
ตัวเลข 

- ฝEกใช2ข2อมูลทางสถิติ
ประกอบการวิเคราะห=
ประเด็นป�ญหา 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และสะท2อนคิดสิง่ที่ได2รบัจาก
ประสบการณ=ในการเรียนรู2 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข2อเขียน  
(มีการกำหนดเกณฑ=มาตรฐาน 
Rubrics ในการประเมิน) 

5.2 ใช2ภาษาในการสื่อสารได2 อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

- ฝEกการใช2ทักษะสื่อสารใน
การนำเสนอ ผลงาน ทั้ง 
การฟ�ง การอ�าน การพูด 
และการเขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

- ประเมินทักษะการฟ�งและการอ�าน
จากการ ต้ังคำถามและตอบคำถาม  

- ประเมินทักษะการพูด ทั้งการใช2
ภาษาถ2อยคำและภาษาท�าทาง โดย
พิจารณาจากการนำเสนอผลงาน
เป?นลำดับข้ันตอน พูดชัดเจน 
กระชับ ตรงประเด็น เข2าใจง�าย มี
บุคลิกภาพทีเ่หมาะสมและรักษา
เวลา 

- ประเมินทักษะการเขียนจาก
คุณภาพของ โครงการ/กจิกรรม  
ที่มีการเขียนเป?นลำดับ ข้ันตอน 
ชัดเจน ตรงประเด็น เข2าใจง�าย 

- ประเมินจากการสอบข2อเขียน (มี
การ กำหนดเกณฑ=มาตรฐาน 
Rubrics ในการ ประเมิน) 

5.3 ใช2เทคโนโลยีในการสืบค2น เก็บ
รวบรวมข 2อม ูล  นำเสนอได2
เหมาะสมกับสถานการณ= 

- สอดแทรกหลักการเลือก
แหล�งข2อมูลที่น�าเช่ือถือและ
วิธีการอ2างอิงแหล�งข2อมลู 
อย�างถูกต2องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมินจากคุณภาพโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการเลือกใช2เทคโนโลยี
ในการ สืบค2นเก็บรวบรวมข2อมูล 
นำเสนอได2เหมาะสม มีความ
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ผลการเรียนรู-ด-านทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ�การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

- ฝEกใช2เทคโนโลยีในการ
สืบค2น เกบ็รวบรวม ข2อมูล 
และนำเสนอจากแหล�ง 

  ข2อมูลที่มีความน�าเช่ือถือ 

- ฝEกเลือกใช2ข2อมูลสารสนเทศ
ที่เหมาะสม ประกอบการทำ
โครงการ/กจิกรรม/ 
การนำเสนอผลงาน 

น�าเช่ือถือ และอ2างองิแหล�งข2อมลู
อย�างถูกต2องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ (มีการ
กำหนดเกณฑ=มาตรฐาน Rubrics  
ในการประเมิน) 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู-ของหลักสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู- รายละเอียดผลการเรียนรู- 
1. ด2านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 แสดงออกถึงความซือ่สัตย= มีวินัย ตรงต�อเวลา 

1.2  แสดงออกถึงการ มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส�วนรวม 
1.3 ตระหนักในคุณค�าของศิลปะและ วัฒนธรรมท2องถ่ินหรอืสากล 
1.4 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง 
     วิชาการและวิชาชีพ 

2. ด2านความรู2 2.1 บูรณาการความรู2ที่เรียนเพ่ือ ใช2ประโยชน=ในการเรียนรู2 การ 
     ทำงาน และการดำเนินชีวิตในสังคม พหุวัฒนธรรม 
2.2 มีความรู2พื้นฐานทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร= วิทยาศาสตร= 
      และคณิตศาสตร=ทีจ่ะนำมาอธิบายหลกัการและ ทฤษฏีในศาสตร= 
      เฉพาะ 
2.3 มีความรู2ในหลักการและทฤษฎีทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร=  
     วิทยาศาสตร=และ/หรือคณิตศาสตร= 
2.4 สามารถติดตามความก2าวหน2าทางวิชาการ พัฒนาความรู2ใหม�  
     โดยเฉพาะด2านสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร= 

3. ด2านทักษะทางป�ญญา  3.1 ประยุกต=ความรู2ให2เกิดประโยชน= 
3.2 มีความใฝvรู2 คิดวิเคราะห=ความรู2จากแหล�งข2อมลูต�าง ๆ ที่

หลากหลายได2อย�างถูกต2องอย�างเป?นระบบ และแก2ไขป�ญหาได2 
และมีเหตุมผีล ตามหลกัการวิชาการทางวิทยาศาสตร= โดยคำนึงถึง
ผลกระทบทีเ่กี่ยวข2อง 

3.3 ประเมิน วิพากษ= สถานการณ=ต�าง ๆ โดยใช2ความรู2เป?นฐาน 
3.4 มีความคิดริเริ่ม สร2างสรรค=นวัตกรรม 

4. ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว�างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

4.1 ทำงานร�วมกับผู2อื่นในฐานะผู2นำและ ผู2ร�วมงานได2 
4.2 แสดงออกถึงการเป?นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู2หน2าที่ตนเอง เคารพ 
     ผู2อื่น เพ่ือให2สามารถอยู�ร�วมกันในสงัคมทีม่ีความหลากหลายทาง 
     ความคิดและวัฒนธรรมได2 
4.3 ปรับตัวให2เข2ากับสังคมและ สถานการณ=ต�าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได2 

5. ด2านทักษะการคิดวิเคราะห=เชิงตัวเลข
การสือ่สารและการใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

5.1 วิเคราะห=ข2อมูลเชิงตัวเลข เพื ่อนำไปใช2ในกระบวนการ 
      ตัดสินใจหรือวิเคราะห=ประเด็นป�ญหาได2 
5.2 ใช2ภาษาในการสื่อสารได2 อย�างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู- รายละเอียดผลการเรียนรู- 
5.3 ใช2เทคโนโลยีในการสืบค2น เก็บรวบรวมข2อมูล นำเสนอได2 
      เหมาะสมกับสถานการณ= 
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ผลการเรียนรู-ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ (TQF) 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู- 3. ทักษะทางปKญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหวAางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช-เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลลัพธ�การเรียนรู-ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

วิชาศึกษาทั่วไป 

ชุดวิชาการเรียนรู-และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

มศว191 การเรียนรู2สู�โลกในศตวรรษที ่21 �  �   �       � �    � �   �  

มศว192 การใช2ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร �  �   �       �  �   �    �  

ชุดวิชาศิลปะการใช-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ

มศว193 การฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ   �   �       �  �   �       �  

มศว194 การอ�านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ                �   �       �  �   �       �  

ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม 

มศว195 พลเมืองสร2างสรรค=สังคม � � �   �        �   � �   �  

มศว196 ศาสตร=และศิลป�แห�งการพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืน  � �   �       � �   � �   �  

ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเปHนผู-ประกอบการ 

มศว197 การพูดและการนำเสนองานเพื่ออาชีพ �  �   �       �  �        �  

มศว198 การเตรียมพร2อมสู�การทำงานและและการเป?นผู2ประกอบการ   �     �       � �  � �     � � � 

ชุดวิชาวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด 

มศว291 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ �       �       �          � �   

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต �      �       � �    �  � �    

  

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู-จากหลักสูตรสูAรายวิชา(Curriculum Mapping) 

� ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรู-ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ (TQF) 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู- 3. ทักษะทางปKญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหวAางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช-เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลลัพธ�การเรียนรู-ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาแกนคอมพิวเตอร� 

ชุดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�พื้นฐาน 1 

คณ106 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห= �         �       �      �     �      

คพ181 วิยุตคณติ  �     � �       �  �     � � 

ชุดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�พื้นฐาน 2 

คพ282 การคำนวณเชิงตัวเลข  �     �    � � � �     �  �    

คพ283 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร= �    �   � �  � �    � �  �   

วิชาบังคับ 

ชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต� 

คพ112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ �   �  � �  � �  �  � �     �  

คพ151 การโปรแกรมบนเว็บ �    �   � �  � � � � � �    �  

ชุดวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต�แวร� 1 

คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร=พื้นฐาน    �    � � �   � �    � �     �  

คพ121 วิทยาการคอมพิวเตอร=และการโปรแกรมเบื้องต2น     � �      �        �  �   � 
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ผลการเรียนรู-ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ (TQF) 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู- 3. ทักษะทางปKญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหวAางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช-เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลลัพธ�การเรียนรู-ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต�แวร� 2 

คพ213 การโปรแกรมบนอุปกรณ=พกพา �    �   � �  � �  � �    � � 

คพ252 วิศวกรรมซอฟต=แวร= �    �   � �  � �   � �    � � 

ชุดวิชาโครงสร-างพื้นฐานของระบบ 1 

คพ231 การสื่อสารข2อมูลและเครือข�ายคอมพิวเตอร= �    �   � �  � �  �  �      �  

คพ241 โครงสร2างข2อมูลและอัลกอริธึม �       � �  � �    � �     � � 
 

ชุดวิชาโครงสร-างพื้นฐานของระบบ 2  

คพ222 ระบบปฏิบัติการ �       � �  � �    � �     �   

คพ242 ระบบฐานข2อมูล �    �   � �  � �    � �    � �  

ชุดวิชาสถาปKตยกรรมคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศองค�กร  

คพ323 สถาป�ตยกรรมคอมพิวเตอร= �    �   �    �    �   �      

คพ353 การวิเคราะห=และออกแบบระบบ �    �   � �    � �   �     � �  

ชุดวิชาการสื่อสารเชิงวิชาการ  

คพ301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย �          �    �   �     � �  

คพ495 สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร= �    � � �  �     �     �    � �  
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ผลการเรียนรู-ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ (TQF) 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู- 3. ทักษะทางปKญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหวAางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช-เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลลัพธ�การเรียนรู-ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชาการพัฒนาโครงงาน  

คพ490 วิธีการวิจัยทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= �    � � �     � �     �     �  

คพ494 การฝEกงาน �    � � �  �    �     �    � �  

คพ496 โครงงานคอมพิวเตอร= 1 �    � � � �  �  � �    �     �  

คพ497 โครงงานคอมพิวเตอร= 2 �    � � � �  �  �  �   �     �  

ชุดวิชาสหกิจศึกษา   

คพ490 วิธีการวิจัยทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= �    � � �     �  �     �     �  

คพ498 เตรียมสหกิจ �    � � �  � �    �     �    � �  

คพ499 สหกิจศึกษา �    � � �  � �   �  �   �    � �  

วิชาเลือก     

ชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ  

คพ437 บล็อกเชน �       � �  � �    � �     �   

คพ491 วิทยาการคอมพิวเตอร=ประยุกต= �    �   � �   �         � �  

ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและการวิเคราะห�  

คพ372 การวิเคราะห=ข2อมูลและความชาญฉลาดทางธุรกิจ �       � �  � �    � �     �   

คพ443 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร �    �  � � � �  �   �      � �  
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ผลการเรียนรู-ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ (TQF) 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู- 3. ทักษะทางปKญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหวAางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช-เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลลัพธ�การเรียนรู-ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

วิชาโท     

ชุดวิชาคอมพิวเตอร�วิทัศน�และปKญญาประดิษฐ�  

คพ461 คอมพิวเตอร=วิทัศน=เบื้องต2น  �      �    � �     �     � �  

คพ463 ป�ญญาประดิษฐ=  � �    � �         � �     � �  

ชุดวิชาการประมวลข-อมูลเชิงลึกเพื่อธุรกิจดิจิทัล  

คพ371 การตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร=ซ �       � �  � �    � �     �   

คพ465 การทำเหมืองข2อความ  �      �   � �     �     � �  

ชุดวิชาระบบอัจฉริยะ   

คพ462 วิทยาการข2อมูลเบื้องต2น � �      � �  � �   �        �  

คพ466 เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ= � �      � �  � �    �        �  

ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมเพื่องานประยุกต�  

คพ214 การโปรแกรมแบบจินตภาพ �    �   � �   �    �     � �  

คพ457 การโปรแกรมเพื่อการประยุกต= �    �   � �   �         � �  

ชุดวิชาระบบการประมวลผลและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร�  

คพ332 ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร= �       � �  � �    �      �   

คพ434 การประมวลผลแบบกลุ�มเมฆเบื้องต2น �    �   � �  � �   � �    � �  
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ผลการเรียนรู-ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ (TQF) 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู- 3. ทักษะทางปKญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหวAางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช-เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลลัพธ�การเรียนรู-ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร�และเครือขAาย  

คพ435 อินเทอร=เน็ตประสานสรรพสิ่งเบื้องต2น �       � �  � �    �      �   

คพ436 เครือข�ายคอมพิวเตอร=ภาคปฏิบัติ �       � �  � �    �      �   
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให-ระดับคะแนน (เกรด) 

  เป?นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว�าด2วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
(ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 มีการดำเนินการเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู2ของนิสิต ตามรายละะเอียดที่กำหนดไว2ใน 
มคอ. 2 ที่ถอดลงสู� มคอ. 3-6 ของรายวิชาที่เปCดสอนในแต�ละภาคการศึกษาโดยมีการพิจารณาผ�านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข2อง ในประเด็นต�าง ๆ ได2แก� 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ�การเรียนรู-ขณะนิสิตกำลังศึกษา 

• กำหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และใช2วงจร PDCA .ในการดำเนินงานของระบบ
ผ�านคณะกรรมการ/อาจารย=ผู2สอน 

• ผู2สอนรายวิชาเดียวกัน กำหนดระบบและวิธีการวัดและประเมินผลร�วมกันให2สอดคล2องกับตาม
มาตรฐานการเรียนรู2ของหลักสูตร จากนั้นทำการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสินผล
ร�วมกัน 

• มีการทบทวนระบบประเมินผลสมัฤทธ์ิของนิสิตให2สอดคล2องกับการกำหนดของมาตรฐานการเรียนรู2

ของหลักสูตร 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ�การเรียนรู-หลังจากนิสติสำเร็จการศึกษา 

• ประเมินจากความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิต 

• ประเมินจากความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

3. เกณฑ�การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

       3.1 เรียนครบตามจำนวนหน�วยกิตท่ีกำหนดไว2ในหลักสูตร 
  3.2 ได2ระดับแต2มคะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  3.3 เข2าร�วมกิจกรรมตามข2อกำหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       3.4 เป?นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว�าด2วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย� 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย�ใหมA 

  1.1 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให2หลักสูตรส�งเสริมอาจารย=ใหม�เข2ารับการปฐมนิเทศและอบรมความเป?น
ครู ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย เพื่อให2ความรู2เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู2ที่มุ�งเน2นผลลัพธ=การเรียนรู2 เทคนิค
วิธีการสอน การใช2สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห=ผู2เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศที่
เก่ียวข2อง  
  1.2 หลักสูตรชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค= และเป�าหมายของหลักสูตร และมอบเอกสารที่เกี่ยวข2อง 
เช�น รายละเอียดหลักสูตร คู�มือการศึกษาและหลักสูตร คู�มืออาจารย= กฎระเบียบต�าง ๆ 
  1.3 หลักสูตรจัดให2อาจารย=ใหม�เข2าร�วมสังเกตการณ=การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต�าง ๆ หรือ
จัดให2สอนร�วมกับอาจารย=ท่ีมีประสบการณ=  
  1.4 หลักสูตรกำหนดอาจารย=พี่เลี้ยงเพื่อช�วยเหลือและให2คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนประเมินและ
ติดตามความก2าวหน2าในการปฏิบัติงานของอาจารย=ใหม�  

2.  การพัฒนาความรู-และทักษะให-แกAคณาจารย� 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.1.1 ส�งเสริมให2อาจารย=ได2รับการพัฒนาความรู2เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู2ท่ีมุ�งเน2นผลลัพธ=การ

เรียนรู2 เทคนิควิธีการสอน การใช2สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห=ผู2เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอยีดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบ
สารสนเทศท่ีเก่ียวข2อง ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหน�วยงานภายนอก อย�างต�อเน่ือง  

2.1.2 สนับสนุนและส�งเสริมให2อาจารย=เข2ารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของส
หราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF)  
 
 2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด-านอ่ืน ๆ  
  2.2.1 สนับสนุนให2อาจารย=มีส�วนร�วมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการทางวิชาการแก�สังค เพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืน 
     2.2.2 สนับสนุนให2อาจารย=ได2รับการพัฒนาความรู2 สร2างเสริมประสบการณ=ในการวิจัยทางวิชาการ/
วิชาชีพอย�างต�อเน่ือง โดยเข2าร�วมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนอและเผยแพร�ผลงานทางวิชาการท้ัง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพ 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรเป?นไปตามเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะ
ดับอุดมศึกษาแห�งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังน้ี  
 - อาจารย=ผู2ร ับผิดชอบหลักสูตร มีจำนวนไม�น2อยกว�า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ=กับสาขาวิชาขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท�า หรือมีตำแหน�งทางวิชาการไม�ต่ำกว�าผู2ช�วยศาตราจารย= และมีผลงานทางวิชาการท่ีได2รับ
การเผยแพร�ตามหลักเกณฑ=ที่กำหนดในการพิจารณาแต�งตั้งให2บุคคลดำรงตำแหน�งทางวิชาการ อย�างน2อย 1 
รายการในรอบ 5 ปrย2อนหลัง   
 - อาจารย=ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท�า หรือมีตำแหน�งทางวิชาการไม�ต่ำกว�า
ผู2ช�วยศาตราจารย= และมีผลงานทางวิชาการท่ีได2รับการเผยแพร�ตามหลกัเกณฑ=ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต�งต้ังให2
บุคคลดำรงตำแหน�งทางวิชาการ อย�างน2อย 1 รายการในรอบ 5 ปrย2อนหลัง  
 - มีการปรับปรุงหลักสูตรอย�างน2อยทุก 5 ปr โดยนำความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษ=และพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งประกอบด2วย ผู2ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม� ศิษย=เก�า ผู2ใช2บัณฑิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย 
เศรษฐกิจ สังคม และความก2าวหน2าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาด2วย 

2. บัณฑิต 

       - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF) และผลลัพธ=การเรียนรู2ของหลักสูตร (ELO) ให2ครอบคลมุผล
การเรียนรู2ที่เทียบเคียงอย�างน2อย 5 ด2าน ได2แก� 1) ด2านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด2านความรู2 3) ด2านทักษะทาง
ป�ญญา 4) ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด2านทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - หลักสูตรมีการสำรวจข2อมูลผลลัพธ=การเรียนรู2ของบัณฑิตท่ีได2งานทำ ภายในระยะเวลา 1 ปr นับจากวันท่ี
สำเร็จการศึกษา 
 - หลักสูตรมีการติดตามการเผยแพร�ผลงาน (โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ) ของนิสิตท่ีสะท2อนผลลัพธ=การเรียนรู2
ของหลักสูตรก�อนจบการศึกษา 

3. นิสิต 

      - หลักสูตร มีกระบวนการรับนิสิต โดยกำหนดเกณฑ=การคัดเลือกและคุณสมบัติของนิสิตที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร2อมก�อนเข2าศึกษาเพื่อให2นิสิตมีความพร2อมในการเรียนและ
สามารถสำเร็จการศึกษาได2ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 
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 - หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู 2 ความสามารถ และศักยภาพของนิสิตในรูปแบบต�าง ๆ 
เสริมสร2างจิตสำนึกในการรับใช2สังคมและส�วนรวม เสริมสร2างทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู2
ตลอดชีวิต  
 - หลักสูตรมีการแต�งตั้งอาจารย=ที่ปรึกษาเพ่ือให2คำปรึกษาด2านวิชาการ สังคม และการใช2ชีวิตในมหาวิทยาลยั
แก�นิสิต โดยมีการกำหนดชั่วโมงให2คำปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให2นิสิตสามารถเข2าปรึกษาได2 
 - หลักสูตรมีการสำรวจข2อมูลการรับ การคงอยู� การสำเร็จการศึกษาของนิสิต เพื่อติดตาม ประเมิน และ
ปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
 - หลักสูตร มีระบบการจัดการข2อร2องเรยีนของนิสิตทีมี่ประสทิธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผล
การจัดการข2อร2องเรียน 

4.  อาจารย� 

      - หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย=ใหม�ท่ีสอดคล2องกับระเบียบ/ข2อบังคับของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย=ใหม�ต2องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ=ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสอดคล2องกับ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย=ประจำ 
 - หลักสูตร มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย=ใหม� ให2มีความรู2เก่ียวกับหลักการจัดการเรียนรู2 จิตวิทยา
การเรียนรู2 การออกแบบการจัดการเรยีนรู2 การใช2สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรยีนการสอน การวัดประเมินผล
การเรียนรู2 รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข2อง 
 - หลักสูตร มีระบบและกลไกในการบริหาร ส�งเสริม และพัฒนาอาจารย= ให2มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- 
UKPSF) การพัฒนาตนเองให2มึความเช่ียวชาญในสาขาวิชา การวิจัย การบริการวิชาการ และมีความก2าวหน2าใน
การพัฒนาผลงานทางวิชาการอย�างเหมาะสม สอดคล2องกับวิสัยทัศน=และนโยบายของมหาวิทยาลัยและแนวทาง
ของหลักสูตร 
 - มีการกำกับติดตามข2อมูลของอาจารย=ผู2รับผิดขอบหลักสูตร ให2มีคุณวุฒิ ตำแหน�งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู� ให2เป?นไปตามเกณฑ=มาตรฐานท่ีกำหนด 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู-เรยีน 

       - คณะส�งเสริมสนับสนุนให2อาจารย=มคีวามเข2าใจในการออกแบบและปรับปรงุหลักสูตร ชุดวิชา และรายวิชา 
ท่ีมุ�งเน2นผลลัพธ=การเรียนรู2ของผู2เรียน (Outcome-based Education)  และสอดคล2องกับความต2องการของผู2มี
ส�วนได2เสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญก2าวหน2าของวิทยาการ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ 
 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ�งเน2นผู2เรียนเป?นสำคัญผ�านเทคนิคการเรียนรู2เชิงรุก (Active Learning) ท่ี
หลากหลายตามสภาพจริง ส�งเสริมให2นิสิตได2เรียนรู2และการฝEกปฏิบัติด2วยตนเอง เรียนรู2และทำงานร�วมกับผู2อ่ืน 
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การใช2เทคโนโลยีในการเรียนรู2 การสื่อสาร และการทำงาน การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน การฝEกงาน 
และการวิจัย 
 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 - มีการกำหนดอาจารย=ผู2สอน โดยคำนึงถึงความรู2ความสามารถและความเช่ียวชาญในรายวิชาหรือเนื้อหาท่ี
สอน โดยมีการกำกับติดตามและตรวจสอบ การจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู2และการประเมนิผลการจัดการเรียนรู2  
 - มีการประเมินผู2เรียนตามสภาพจริง ด2วยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย มีเกณฑ=การประเมินและการ
ตัดสินผลท่ีชัดเจนและเช่ือถือได2  

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู- 

          - มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2ท่ีจำเป?นต�อการเรียนการสอน 
ทั้งด2านกายภาพห2องเรียน วัสดุอุปกรณ= สิ่งอำนวยความสะดวก ห2องสมุด ห2องปฏิบัติการคอมพิวเตอร= สถานที่
พักผ�อนระหว�างเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต�อการเรียนรู2ทั้งในและนอกห2องเรียน อย�าง
เพียงพอและเหมาะสมต�อการสนับสนุนให2ผู2เรียนบรรลผุลลพัธ=การเรียนรู2ตามท่ีกำหนดได2 (หลักสูตรขยายความสิ่ง
สนับการเรียนรู2เพ่ิมเติม)  
 - มีการสำรวจความพึงพอใจและความต2องการของอาจารย=ผู2สอนและนิสิตที่มีต�อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 
และนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุง 

7. ตัวบAงช้ีผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators) 

ตัวบAงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปFที่ 1 
2565 

ปFที่ 2 
2566 

ปFที่ 3 
2567 

ปFที่ 4 
2568 

ปFที่ 5 
2569 

(1) อาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตรอย�างน2อยร2อยละ 80 มีส�วนร�วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

� � � � � 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล2องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร= � � � � � 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ=ภาคสนามตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย�างน2อยต�อการเปCดสอนในแต�ละภาคการศึกษาให2ครบทุก
รายวิชา 

� � � � � 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ=ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายในm 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปCดสอนให2ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปrการศึกษา � � � � � 



68 

ตัวบAงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปFที่ 1 
2565 

ปFที่ 2 
2566 

ปFที่ 3 
2567 

ปFที่ 4 
2568 

ปFที่ 5 
2569 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู2ท่ีกำหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย�างน2อยร2อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปCด สอนในแต�ละปr
การศึกษา 

� � � � � 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ=การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู2จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปrท่ี
แล2ว 

- � � � � 

(8) อาจารย=ใหม� (ถ2ามี) ทุกคน ได2รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด2านการจัดการเรียน
การสอน � � � � � 

(9) อาจารย=ประจำหลักสูตรทุกคนได2รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย�าง
น2อยปrละหน่ึงครั้ง � � � � � 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ2ามี) ได2รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม�น2อยกว�าร2อยละ 50 ต�อปr � � � � � 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปrสุดท2าย/ บัณฑิตใหม�ท่ีมีต�อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม�น2อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

- - - � � 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตท่ีมีต�อบัณฑิตใหม� เฉล่ียไม�น2อยกว�า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

- - - - � 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ�การสอน 
 - มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต�ละรายวิชาโดยนิสิต (ปค.003) และนำผลการ

ประเมินมาวิเคราะห=เพื่อปรับปรุง (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ให2เหมาะสม  
 - มีการประเมินผลลัพธ=การเรียนรู2ของนิสิตตามสภาพจริงด2วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การมีส�วน

ร�วมในการทำกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู2 การปฏิบัติงาน การนำเสนองาน การประเมินชิ้นงาน ผลงาน 
รายงาน หรือการสอบ  

 - มีการประเมินผลลัพธ=การเรียนรู2ของนิสิตตามสภาพจริง โดยผู2ประเมินที่หลากหลาย อาทิ ผู2สอน 
ผู2เรียน ผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือบุคลากรจากแหล�งฝEก 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช-แผนกลยุทธ�การสอน 

  มีการประเมินทักษะของอาจารย=ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต�ละรายวิชาโดยนิสิต 

  มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารย=ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร/หัวหน2าภาควิชา/คณะ/ส�วนงาน 

 ส�งเสริมให2อาจารย=ผู2สอนส�งผลงานการจัดการเรียนการสอนเข2าประกวดทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนิสิตป�จจุบัน 
 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผู2ใช2บัณฑิต/ผู2มีส�วนได2เสียต�าง ๆ 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

- ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ตัวบ�งชี้
การกำกับมาตรฐานหลักสูตร (องค=ประกอบ ท่ี 1)  

- ประเมินผลการดำเนินงานโดยใช2เกณฑ=การประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข�ายการประกันคุณภาพ
มหาว ิทยาล ัยอาเซ ียน (ASEAN University Network Quality Assurance:  AUNQA)  ตามร ูปแบบท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีได2รับแต�งต้ังจากมหาวิทยาลัย   
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

  คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร รวบรวมข2อมูลผลการประเมนิท่ีได2จากนิสิต บัณฑิต ผู2สอน ผู2ใช2บัณฑิต 
ข2อมูลจาก ปค.003 มคอ.5 มคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ทราบป�ญหาการดำเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม และนำสู�การวางแผน ปรบัปรุง หรือพัฒนาการดำเนินงาน
ของหลักสูตรในปrการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสตูรให2มีความทันสมัยและสอดคล2องกับความต2องการ
ของผู2ใช2บัณฑิตเป?นประจำทุก 5 ปr 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  ข2อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว�าด2วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  สำเนาคำสัง่แต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรและวิพากษ=หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= 
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ=หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานผลการดำเนินงานของหลกัสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)   
ภาคผนวก จ  ข2อมูลผลลัพธ=การเรียนรู2และโครงสร2างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานอาจารย=ผู2รับผิดชอบหลกัสูตร 
ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบความสอดคล2องของผลการเรียนรู2ที่คาดหวัง (CLOs) ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 
                  ของชุดวิชา (MLOs) และผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
ภาคผนวก ฌ มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= (มคอ. 1) 
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ภาคผนวก ก  ข-อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วAาด-วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ให2ใส�ข2อบงัคับมหาวิทยาลัยฯ ในข้ันตอนทีเ่ข2าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และข้ันตอนท่ีส�งเข2า 
  ระบบ checo ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร= วิจัยและนวัตกรรม  
  (สป.อว.) 
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ภาคผนวก ข  สำเนาคำสั ่งแตAงตั ้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ�หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�  
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92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ�หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�  
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คิดเห็นท่ีมีต�อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= (หลักสูตรปรับปรุง 2565)  ให2
ผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 3 ท�าน ดังรายนามต�อไปนี ้
 (1) รองศาสตราจารย= ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ=  
         อาจารย=ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= คณะวทิยาศาสตร= มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 (2) อาจารย= ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย  
  อาจารย=ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร= จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 
 (3) นายกิตติรักษ= มิ่งม�วงสุข 
  กรรมการผู2จัดการ บริษัท คลสัเตอร=คิท จำกัด และนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ�นซอร=ส 

ผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกได2ให2ข2อเสนอแนะดังน้ี 

            ผู-ทรงคุณวุฒิ 

หัวข-อ 
รศ.ดร.ปานใจ  
ธารทัศนวงศ� 

อ.ดร.กุลวดี  
ศรีพานิชกุลชัย 

นายกิตติรักษ� ม่ิงมAวงสุข 

โครงสร2างรวมของ
หลักสูตร มีจำนวน
หน�วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม�น2อยกว�า 126 หน�วย
กิต 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

จำนวนหน�วยกิตของใน
แต�ละหมวดวิชา 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 
 

แผนการศึกษาท่ีเปCดให2
ลงทะเบียนเรียนในแต�
ละภาคการศึกษา 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

รายวิชาและเนื้อหาใน
รายวิชาพื้นฐานทาง
การศึกษา วิชาบังคับ 
และวิชาเลือกมีความ
เหมาะสมกับหลักสูตร 

หมวดวิชาเลือก ซ่ึงมีหลาย
ชุดวิชา แต�นิสิตมีเพียง 50 
คน หากบางชุดวิชามีนิสิตลง
เรียนน2อยคนแต�จำเป?นต2อง
เปCด อาจทำให2มีป�ญหาการ
บริหารจัดการ 

เหมาะสม เหมาะสม 

จุดเด�นของหลักสูตร มีอาจารย=ท่ีมีคุณวุฒิ 
ประสบการณ= และงานวิจัยท่ี
โดดเด�น และเน้ือหาของวิชามี
ความครบถ2วน ตาม มคอ.1 

เนื้อหาหลักจบใน 3 ปr 
เตรียมพร2อมที่จะฝEกงานได2
ก�อนข้ึนปr 4, วิชา security 
เป?นวิชาบังคับ 

หลักสูตรสอนในรายวิชา
พื้นฐนท่ีสําคัญไว2ครบถ2วนดี
แล2ว 

จุดด2อยของหลักสูตร ยังขาดการนำเครื่องมือ และ
เทคโนโลยีใหม�มาสอน นศ 
และ หมวดวิชาเฉพาะเลือก
อาจจะมีป�ญหาในการจัดการ 

จำนวนอาจารย=ประจำ
ค�อนข2างน2อย 

คําอธิบายรายวิชาหลายวิชา
ไม�ได2บอกรายละเอียดมากนัก 
จึงไม�ทราบว�าได2สอนใน
ศาสตร=ท่ีใช2อยู�ในป�จจุบัน
หรือไม� 
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            ผู-ทรงคุณวุฒิ 

หัวข-อ 
รศ.ดร.ปานใจ  
ธารทัศนวงศ� 

อ.ดร.กุลวดี  
ศรีพานิชกุลชัย 

นายกิตติรักษ� ม่ิงมAวงสุข 

นิสิตควรได2รับการ
เสริมสร2างศักยภาพใน
ด2านใดบ2าง เพ่ิมเติมจาก
ด2านวิชาการ  

ควรพัฒนาในส�วน soft skill 
เช�น การทำงานเป?นทีม ภาวะ
ผู2นำ การรู2เท�าทันดิจิทัล 
 
 

Communication skills, 
creative thinking, 
innovative problem 
solving, life-long learning, 
functioning as a team 

Soft skill และ Critical 
Thinking ทักษะการทำงาน
เป?นทีม การแก2ไขป�ญหา 
ทักษะเหล�าน้ีหาได2จากการทำ
กิจกรรม  เช�น ให2นักศึกษา
ช�วยกันจัดงานสัมมนา 
ฝEกอบรม ฯ รวมถึงการพัฒนา
ตนเองและการค2นคว2าหา
ความรู2ได2ด2วยตนเอง ให2 
ค2นคว2าเรื่องท่ีสนใจมาเขียน 
blog หรือทำ vlog  

ข2อแนะนำที่จะช�วย
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร/การบริหาร
หลักสูตร ให2เป?นไปตาม
ความต2องการของสังคม
และเหมาะสมกับ
สถานการณ=ในป�จจุบัน 

ป�จจุบันการพัฒนาซอฟต=แวร= 
ได2พัฒนาไปอย�างมาก เช�น 
Agile, DevOps หรือ การใช2 
Docker หรือ software 
container, Edge 
Computing เป?นต2น รวมถึง
การใช2เครื่องมือใหม� ๆ ดังนั้น
ทางหลักสูตร ควรเพ่ิมเติม
เนื้อหาท่ีเก่ียวข2อง 

การทำงานตามสายงานใน
อาชีพนี้ มีความจำเป?นต2อง
ทำงานกับบุคคลนอกวิชาชีพ
อยู�พอสมควร เช�น การเก็บ 
user requirements อาจ
พิจารณาเพ่ิมโอกาสให2นิสิตได2
มีประสบการณ=ในการส่ือสาร
และทำงานร�วมกับบุคคลนอก
สาขาหรือข2ามศาสตร= หรือ
กลุ�ม ผู2ใช2งานโดยตรง 
ศาสตร=ทางด2านคอมพิวเตอร=มี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ควรปลูกฝ�งและกระตุ2นให2
นิสิตสามารถเพ่ิมพูนความรู2
ด2วยตนเอง หลังเรียนจบแล2ว 
และติดตามศาสตร=ให2ตนเองมี
ความสามารถท่ีทันสมัย อาจ
พิจารณาฝ��ง self-learning 
และ life-long learning เป?น
ส�วนหน่ึงของกิจกรรมใน
หลักสูตร  
   

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลง คนท่ีอยู�ใน
วงการจำเป?นต2องพัฒนา 
ตนเองไล�ตามเทคโนโลยี 
เพ่ือให2มีทักษะเพียงพอต�อ
การใช2งาน ถ2าจะให2นิสิต
พร2อมใช2งาน อาจารย=จำเป?น
จะต2องสอน ในเรื่องพ้ืนฐานท่ี
สำคัญ และใช2เคร่ืองมือที่
สอดคล2องกับยุคสมัย อีกท้ัง
ยังมีเรื่องของการออกแบบ
ระบบให2รองรับปริมาณ
ผู2ใช2งานพร2อมกันจำนวนมาก 
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            ผู-ทรงคุณวุฒิ 

หัวข-อ 
รศ.ดร.ปานใจ  
ธารทัศนวงศ� 

อ.ดร.กุลวดี  
ศรีพานิชกุลชัย 

นายกิตติรักษ� ม่ิงมAวงสุข 

ข2อเสนอแนะเพ่ิมเติม ควรสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับ
กฎหมายท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลในรายวิชา 
 
หมวดที่ 1 ข2อ 5.4 การรับเข2า  
น�าจะศึกษากระบวนการ 
credit bank เช�นเดียวกับ 
หมวด 3 คุณสมบัติผู2เข2า
ศึกษา 
 
แก2ไขคำผิด อินเตอร=เน็ต ต2อง
เป?น อินเทอร=เน็ต 
 
ข2อ 11.1 นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
พ.ศ. 2554-2563 เก�าไปควร
ตัดออก 
 
คพ 322 ระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางคอมพิวเตอร= 

วิชาท่ีเป?น  writing ดูจะไม�ได2
เน2นไปทาง technical 
writing ซึ่งถ2าเป?น generic 
writing  เห็นควรพิจารณาให2
เน2นไปทาง technical 
writing 

ส�วนใหญ�ทำงานอยู�บนระบบลี
นุกซ= จะเป?นการดีหากสอนให2
นิสิตมีพ้ืนฐานไปด2วยเลย  
ความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร=ควรเพิ่มเข2าไปใน
ทุกวิชาท่ีเก่ียวข2อง เพราะเป?น
เรื่องสำคัญในป�จจุบัน 

 
จากข2อวิพากษ=ดังกล�าวทางหลักสูตรได2ดำเนินการดังนี้ 
1.ปรับลดจำนวนชุดวิชาออก โดยตัดชุดวิชาการออกแบบส�วนปฏิสัมพันธ=กับผู2ใช2 
2.สอดแทรกทักษะด2าน Soft skill และ Critical Thinking ใน ทักษะการทำงานเป?นทีม การแก2ไขป�ญหา และทักษะการนำเสนอ   
โดยกำหนดเป?นการทำโครงการกลุ�มเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน แล2วนำเสนอในปลายภาคเรียน และจัดให2นิสิตเป?นผู2ช�วยวิทยาการ
ในโครงการฝEกอบรมทางคอมพิวเตอร=ของภาควิชา 
3. แก2ไขคำผิด อินเตอร=เน็ต เป?น อินเทอร=เน็ต 
4. แก2ไขช่ือวิชา คพ 322 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร= เป?น ระบบความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร= 
5. สอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในรายวิชาสัมมนา และรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร= 
6. เสริมเน้ือหาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร=ควรเพ่ิมเข2าไปในรายวิชาระบบความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร= และเสริมเนื้อหาการ
ใช2ระบบปฏิบัติการลินุกซ=ในรายวิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร= 
7. ตัดนโยบาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ในข2อ 11.1 ออก 
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ภาคผนวก ง  รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)   
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1. ช่ือหลักสูตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร=   
2. เริ่มใช-หลักสูตร ปrการศึกษา 2560 
3.วัตถุประสงค�ของหลักสูตร ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลกัษณะดังต�อไปนี้ 

1. มีความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพัฒนาระบบงานเพ่ือสร2างสรรค= 

งานวิจัยได2 

2. สามารถต�อยอดและประยุกต=องค=ความรู2ให2สอดคล2องกับบริบทขององค=กร 

3. มีความสามารถในการวิเคราะห=  การทำงานเป?นกลุ�ม และการสื่อสาร 

4.ผลลัพท�การเรียนรู-ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
ELO1: อธิบายหลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และเลอืกใช2วิธีการแก2ป�ญหาได2อย�างเหมาะสม 
ELO2: นำความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และการคำนวณทางคอมพิวเตอร=มาพัฒนาโปรแกรม 

คอมพิวเตอร= และประเมินประสทิธิภาพของระบบงาน 
ELO3: วิเคราะห=ออกแบบ ประเมินกระบวนการ องค=ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร= 

และคอมพิวเตอร=เครือข�าย 
ELO4:ประยุกต=ความรู2ทางด2านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสบืค2นองค=ความรู2และทักษะสือ่สารสำหรบั 

นำเสนอผลงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 
5.อาจารย�ผู-รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเปHนไปตามเกณฑ�ท่ีกำหนด 

ช่ือ-นามสกุล  
(ระบุตำแหนAงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิทุกระดับ 
(สาขาวิชา) 

 1. ผศ.ศศิวิมล  สุขพัฒน= วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร=) ,2540 
 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2547 
2. อ.ดร.วีระ สอ้ิง วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร=), 2548 
 วศ.ม.(วิศวกรรมชีวิการแพทย=), 2554 
 วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ�า), 2560 

3. อ.ดร.อรุโนทัย พยัคฆพงษ= บธ..ม. (ระบบสารสนเทศธุรกิจ), 2546 
 M.S.(Social Research), 2549 

 ปร.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร=ประยุกต=), 2560 
4. รศ.ดร.ชนัตถ= พูนเดช วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), 2543 

 ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร=และเทคโนโลยีสารสนเทศ), 2546 
 ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู2และเทคโนโลยี), 2555 

5. ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน= วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร=), 2542 
 วท.ม.(การจัดการระบบสารสนเทศ), 2545 
 ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู2และเทคโนโลยี), 2555 
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6. สมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญของอาจารย�ในหลักสูตรท่ีสAงเสริมการบรรลุ ELOs 

ระบุหัวข-อท่ีได-รับการพัฒนา 
หนAวยงานที่จัด 

(ภายใน/ภายนอก) 
จำนวนอาจารย�
ประจำท่ีเข-ารAวม 

ระบุสมรรถนะท่ีสอดคล-อง 
1 2 3 4 

1. อบรมการสอนออนไลน=อย�างมีประสิทธิภาพ : 
SWU’s Effective Online Teaching 

มศว 5     

2. การเรียนการสอนออนไลน= SWUMoodle มศว 5     
3. เข2าร�วมงานประชุมและนำเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

มศว 5     

4. เป?นกรรมการโครงสร2างการวัดและระดับ
ความยากของแบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส�งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) 

2     

5. อบรมเกณฑ= AUN-QA มศว 2     
6. เป?นวิทยาการอบรมโครงการอบรม การ
พัฒนาแนวคิดนวัตกรรม Internet of Things 
(IoT) สำหรับบริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร= 
(ประเทศไทย) จำกัด  

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร= 
(ประเทศไทย) จำกัด 

1     

7. เป?นวิทยาการอบรมโครงการพัฒนาศูนย=กลาง
การเรียนรู2ผ�านเทคโนโลยีดิจิตัล 

สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน= และ
กิจการโทรคมนาคม
แห�งชาติ (กสทช) 

2     

8. เป?นวิทยาการอบรมโครงการ Data Science 
for Energy Management 

บริษัท Mitsubishi 
Electric Factory 

Automation (Thailand) 
Co., Ltd. และบริษัท 
Siam Compressor 
Industry Co. Ltd. 

2     

หมายเหตุ :  1. สมรรถนะในการจดัการเรยีนการสอนแบบมืออาชีพ (เช�น UKPSF, เทคนคิการสอน Active Learning, Outcome-based Learning, Online 
Learning, Student-Centered, การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา) 
           2. สมรรถนะด2านการวิจัย  
            3. สมรรถนะด2านบริการวิชาการ 
           4. ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา 

7. รางวัล / การยกยAองชมเชย ที่นิสิตหรืออาจารย�ประจำหลักสูตรได-รับ (ในชAวง 3 ปFท่ีผAานมา) 
ปF นิสิตท่ีได-รับรางวัล ช่ือรางวัล 

2562  นายพิชัย เป�าหอม และ 
นางสาวฟ�าจุต ิธรรมรักษา 

รางวัล “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับเหรียญเงิน” 
ในงาน Thailand Research Expo 2019 สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห�งชาติ (วช.) 
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ปF นิสิตท่ีได-รับรางวัล ช่ือรางวัล 
2562 นายศิระ เหล�านพกุล นาย

ณัฐวิทย= โชติเชย และ 
นายสรวิศ แสวงโชคพาหะ 

รางวัล “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับเหรียญ
ทองแดง” ในงาน Thailand Research Expo 2019 สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห�งชาต ิ(วช.) 

2562 นางสาวณัฐพร โสมหิรัญ 
และนางสาวรุ�งเรืองทรัพย= 
สุขปรุง 

ได2รับรางวัล “การประกวดผลงานนวตักรรมสายอุดมศึกษา ระดับเหรียญ
ทองแดง” ในงาน Thailand Research Expo 2019 จัดโดย สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห�งชาต ิ(วช.) 

2563 นายชานนท= ตรีเมต และ
คณะ 

“รางวัลคุณภาพระดบัเหรยีญเงิน” งานมหกรรมงานวิจัยแห�งชาติ 2563 
กลุ�มการพัฒนาเทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ=อุปกรณ=อัจฉรยิะ พลังงานและ
ส่ิงแวดล2อม จากผลงาน เร่ือง “ต|อกแต|ก หุ�นยนต=อำนวยความสะดวก
สำหรับจดัส�งของภายในโรงพยาบาล”  

2563 นายชานนท= ตรีเมต และ
คณะ 

“รางวัลชมเชย” “โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพ่ือสงัคมของ
เยาวชน ประจำปr 2563” จัดโดย วิทยาลัยพฒันศาสตร= ป�วย อึ๊งภากรณ= 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร= ร�วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห�งชาติ (NIA)  

2563 รัชชานนท=  แสนเสส และ  
วทัญ�ู  ลิปCกรธนางกูร 

“รางวัลคุณภาพระดบัเหรยีญทองแดง” งานมหกรรมงานวิจัยแห�งชาต ิ
2563  กลุ�มการพัฒนาเทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ=อุปกรณ=อัจฉรยิะ 
พลังงานและส่ิงแวดล2อม จากผลงาน เรื่อง “แทรชชี่ ถังขยะอัจฉริยะเพ่ือ
การรีไซเคิล” 

2564  นายณัฐถากรณ= ดวงนิล 
นายสิบทิศ ไทยเท่ียง และ
นางสาวจิราภัทร จำปา  

รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอดุมศึกษา ประจำปr 2564 
สำนักงานการวิจัยแห�งชาติ (วช.) 
“รางวัลคุณภาพระดบัเหรยีญเงิน” จากผลงานเรื่อง “SWU บ2านอัจฉริยะ 
: SWU Smart Home” 

2564 นายธนกฤต บรรจงศิลป� 
และคณะ 

รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอดุมศึกษา ประจำปr 2564 
สำนักงานการวิจัยแห�งชาติ (วช.) 
“รางวัลคุณภาพระดบัเหรยีญเงิน” จากผลงานเรื่อง “วีดีกรี : ระบบ
ตรวจสอบใบประมวลผลการศึกษาดิจิทัลด2วยเทคโนโลยีบล็อกเชน 
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8. รายละเอียดเก่ียวกับนิสิตในหลักสูตร (รายงานข-อมลูต้ังแตAปFการศึกษาท่ีเร่ิมใช-หลักสูตร/เปIดรับนิสิต)  
ต-องเพ่ิมปFการศึกษาย-อนหลังไปอีกเพ่ือให-เห็นจำนวนสำเรจ็การศึกษา และร-อยละการประกอบอาชีพ 

ปF
การศึกษา 

จำนวน 

ในแผน
รับ 

จำนวน
รับ 

จำนวน
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตราคงอยูA ร-อยละการประกอบอาชีพ 

ความพึงพอใจ
ของผู-ใช-

บัณฑิตตAอ
บัณฑิต 

จำนวน 
ร-อย
ละ 

ตรง
วุฒิ 

เกี่ยวข-อง อิสระ จำนวน 
ร-อย
ละ 

2559 50 47 43 43 91.49 32 0 3 5 3.87 
2560 50 53 46 46 86.79% 22 1 3 - - 
2561 50 47 - 38 80.85% - - - - - 
2562 50 48 - 46 95.83% - - - - - 

2563 50 49 - 45 91.84% - - - - - 
2564 50 48 - 46 95.83% - - - - - 

*นิสิตปrการศึกษา 2561-2564 ยังอยู�ระหว�างการศึกษา  
 

9. ปKจจัยสำคัญท่ีทำให-คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเปHนไปตามวัตถุประสงค� 
       9.1  การจัดการเรียนการสอนที่มีหลากหลายรปูแบบ และการจัดกจิกรรมเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โดยมุ�งเน2นพัฒนาความรู2 สมรรถนะ และทักษะของนิสิต เพ่ือให2นิสิตมีผลการเรียนรู2บรรลุตามสมรรถนะ และ 
ELOs  ของหลักสูตร  
       9.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2ท่ีมีอย�างเพียงพอเป?นการอำนวยความสะดวกและส�งเสริมให2นิสิตเรียนรู2ได2ด2วย
ตนเอง ค2นคว2าความรู2ใหม� ๆ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร= และการทำงานวิจัย  

10. ปKจจัยสำคัญท่ีทำให-คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไมAเปHนไปตามท่ีคาดหวังและแนวทางการพัฒนา 
       10.1  ทักษะด2านการสื่อสาร และการเรียนรู2ด2านภาษาอังกฤษ เป?นทักษะท่ีต2องพัฒนาโดยการจัดการเรียน
การสอนท่ีสอดแทรกภาษาอังกฤษ การฝEกนำเสนอ และการสื่อสารในรายวิชา  
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ภาคผนวก จ  ข-อมูลผลลัพธ�การเรียนรู-และโครงสร-างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
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1.ตารางแสดงความสัมพันธ�ระหวAางผลลัพธ�การเรียนรู-ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (ELOs) กับ มาตรฐานผลการเรยีนรู-ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

มาตรฐานการเรียนรู2ของหลักสูตรตาม
เกณฑ= AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรู2ของหลักสูตรตามเกณฑ= TQF 

1 2 3 4 5 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ELO1: สามารถสื่อสารโดยใช2ศาสตร=ด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร=ในการทำงาน
ร�วมกับผู2อื่นได2 

√ √  √  √ √  √    √ √ √  √ √ 

ELO2: ประยุกต=ใช2ความรู2ด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร=เพื่อแก2ป�ญหาได2 

    √ √ √ √ √ √  √    √   

ELO3: วิเคราะห=ออกระบบและพัฒนา
ระบบงานด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=ได2
อย�างเหมาะสมและสอดคล2องกับ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    √   

ELO4: ประเมินประสทิธิภาพของระบบ
สารสนเทศและโครงสร2างพื้นฐานของ
ระบบได2 

     √ √  √  √     √   

ELO5: มีจิตสํานึกสาธารณะ สามารถ
ทํางานร�วมกับผู2อื่น และบริหารจัดการ
โครงงานกลุ�มได2 

√ √         √  √ √ √  √ √ 
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2.ผลลัพธ�การเรียนรู-ที่คาดหวัง (ELOs) 
ELOs Specific skills  

(SS) 
Generic skills (GS) Knowledge  

(K) 
Affective  

(A) 

ELO1 สามารถสื่อสารโดยใช2ศาสตร=
ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=ใน
การทำงานร�วมกับผู2อื่นได2  

(SS1) เข2าใจรูปแบบ
ข2อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร= 
(SS2) การแก2ป�ญหาด2าน
การคำนวนด2วย
คอมพิวเตอร= 

(GS1) การแก2ป�ญหาด2านการ
คำนวนอย�างมีหลกัการณ= 
(GS2) การนำเสนองาน 

(GS3) การทำงานกลุ�ม 

(GS4) การคิดและวิเคราะห= 

(K1) เข2าใจหลักการ
พื้นฐานของขั้นตอนวิธี 
(K2) ระบบเลขฐานและ
การคำนวน  
(K3)การโปรแกรมพิื้น
ฐาน  

(A1) มีความรับผิดชอบต�อตนเอง  
 

ELO2 ประยุกต=ใช2ความรู2ด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร=เพื่อ
แก2ป�ญหาได2 

(SS2) การแก2ป�ญหาด2าน
การคำนวนด2วย
คอมพิวเตอร= 
(SS3) ออกแบบและ
สร2าง application ด2วย 
OOP 

(SS4) ออกแบบ web 

และ สร2าง web 

application 

(SS5) เข2าใจ
สถาป�ตยกรรม
คอมพิวเตอร=และ
ระบบปฏิบัตกิาร 

(GS1) การแก2ป�ญหาด2านการ
คำนวนอย�างมีหลกัการณ= 
(GS2) การนำเสนองาน 

(GS3) การทำงานกลมุ. 
(GS4) การคิดและวิเคราะห= 

(K1) เข2าใจหลักการ
พื้นฐานของขั้นตอนวิธี 
(K4) การโปรแกรมเชิง
วัตถุ 
(K5) โครงสร2างข2อมูล 

(K6) การโปรแกรมเว็บ 

(K7) ระบบปฏิบัติการ 

(K8) สถาป�ตยกรรม
คอมพิวเตอร= 

(A1) มีความรับผิดชอบต�อตนเอง  

(A2) มีความรับผิดชอบต�อ
ส�วนรวม  
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ELOs Specific skills  
(SS) 

Generic skills (GS) Knowledge  
(K) 

Affective  
(A) 

ELO3 วิเคราะห=ออกระบบและ
พัฒนาระบบงานด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร=ได2
อย�างเหมาะสมและสอดคล2อง
กับจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

(SS2) การแก2ป�ญหาด2าน
การคำนวณด2วย
คอมพิวเตอร= 
(SS3) ความเข2าใจและ
การออกแบบระบบ
เครือข�ายคอมพิวเตอร= 
(SS4) ออกแบบ mobile 

application 

(SS5) เข2าใจและ
ประยุกต=ใช2เทคนิคการ
จัดการข2อมูลและการ
เรียนรู2ของเครื่อง 

 

(GS1) การแก2ป�ญหาด2านการ
คำนวนอย�างมีหลกัการณ= 
(GS2) การนำเสนองาน 

(GS3) การทำงานกลุ�ม 

(GS4) การคิดและวิเคราะห= 

(K1) เข2าใจหลักการ
พื้นฐานของขั้นตอนวิธี 
(K4) การโปรแกรมเชิง
วัตถุ 
(K9) การควบคุมเวอร=ชั่น 

(K10) วิทยาการข2อมูล 

(K11) การเรียนรู2ของ
เครื่องจักร= 
(K12) เครือข�าย
คอมพิวเตอร= 
(K13) ระบบจัดการ
ฐานข2อมูล 

(K14) วิธีการเชิงตัวเลข 

(A1) มีความรับผิดชอบต�อตนเอง  

(A2) มีความรับผิดชอบต�อ
ส�วนรวม  
(A3) มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

ELO4 ประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศและ
โครงสร2างพื้นฐานของระบบ
ได2 

(SS6) เข2าใจและ
ประยุกต=ความรู2ด2าน
ความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร= 
(SS7) เข2าใจและ
ประยุกต=การใช2 cloud 

computing 

(GS1) การแก2ป�ญหาด2านการ
คำนวนอย�างมีหลกัการณ= 
(GS2) การนำเสนองาน 

(GS3) การทำงานกลุ�ม 

(GS4) การคิดและวิเคราะห= 
(GS5) ประยุกต=ความรู2เพื่อ
งานวิจัย 

(K15) ความมั่นคง
ปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร= 
(K16) การประมวลผล
กลุ�มเมฆ 

(A1) มีความรับผิดชอบต�อตนเอง  
(A2) มีความรับผิดชอบต�อ
ส�วนรวม  

(A3) มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  



105 

ELOs Specific skills  
(SS) 

Generic skills (GS) Knowledge  
(K) 

Affective  
(A) 

ELO5 มีจิตสํานึกสาธารณะ สามารถ
ทํางานร�วมกบัผู2อื่น และ
บริหารจัดการโครงงานกลุ�มได2 

(SS8) ทักษะในการ
บริหารจัดการโครงการ 

(GS2) การนำเสนองาน 

(GS3) การทำงานกลุ�ม 

(GS4) การคิดและวิเคราะห= 
 

(K9) การควบคุมเวอร=ชั่น 

 

(A1) มีความรับผิดชอบต�อ
ตนเอง  
(A2) มีความรับผิดชอบต�อ
ส�วนรวม  
(A3) มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  
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ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานอาจารย�ผู-รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารย� 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายเรืองศักด์ิ ตระกูลพุทธิรกัษ= 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ruangsak Trakunphutthirak 
ตำแหนAงวิชาการ  อาจารย= 
ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=  คณะวิทยาศาสตร=  

114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110 

เบอร�โทรศัพท�   089-0421851 
E-mail    ruangsak@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปFท่ีสำเร็จ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร= มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล2าเจ2าคุณ

ทหารลาดกระบงั 
2550 

Ph.D. Information Technology Monash University, Australia 2564 

 

ความเช่ียวชาญ 

- Data Analytics 
- Educational Data Mining 
- Machine Learning 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูAในฐานข-อมูลของ สกอ.) 

ปริยานุช ประเสริฐสิรกุิล, ศิรสิรรพ เหล�าหะเกียรติ, เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ�, ศศิวิมล สุขพัฒน=. การทำนาย
ผลการเรียนของนิสิต ที่ใช2งานระบบการจัดการเรียนรู2ออนไลน= ด2วยการเรียนรู2ของเคร่ือง. วารสาร
วิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย=(ออนไลน=). 21 พฤษภาคม 2565;6(1):77-100. 
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1.2 บทความวิจัยท่ีได-รับการตีพิมพ�ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ

เรืองศักด์ิ ตระกูลพุทธิรักษ�, ศริิชัย โชติชาติมาลา, นุวีย= วิวัฒนวัฒนา, และ ศุภร คนธภักดี. (2564). แบบจำลอง
เพ่ือการคัดแยกผลไม2แบบหน่ึงชนิดด2วยหลักการเรียนรู2ของเคร่ือง (One-Class Fruit Classification 
Model based on Machine Learning). การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร� วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี 
และสถาป�ตยกรรมศาสตร� ครั้งที่ 12 (ESTACON 12th), 20 สิงหาคม 2564, คณะวิศวกรรมศาสตร�และ
สถาป�ตยกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 1381-1387. 

Prasertisirikul, P., Laohakiat, S., Trakunphutthirak, R. and Sukaphat, S. (2022, March). A 
Predictive Model for Student Academic Performance in Online Learning System. 
International Conference on Digital Government Technology and Innovation, 77-80. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 
 

3. ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 
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ประวัติและผลงานอาจารย� 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวนภา แซ�เบ| 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Napa Sae-Bae 
ตำแหนAงวิชาการ  อาจารย= 
ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=  คณะวิทยาศาสตร=  

114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110 

เบอร�โทรศัพท�   096-8908685 
E-mail    napasa@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปFท่ีสำเร็จ 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล2าเจ2าคุณ

ทหารลาดกระบงั 
2548 

วศ.ม. วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล2าเจ2าคุณ
ทหารลาดกระบงั 

2551 

M.Sc. Computer Science New York University, New York, 
USA 

2553 

Ph.D. Computer Science New York University, New York, 
USA 

2557 

 

ความเช่ียวชาญ 

- Programming, Databases 

- Biometric 

- Pattern Recognition 

- Authentication 

- Information security 

- Image and Signal processing 
Machine learning model 
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ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูAในฐานข-อมูลของ สกอ.) 

Sae-Bae, N., Nasir, M., and Pitikhate, S. (2018, August 10). Distinctiveness, complexity, and 
repeatability of online signature templates, Pattern Recognition, 85, 332-344. 

Sae-Bae, N., and Udomhunsakul, S. (2019, September). Noise Reduction based on Multiple 
Copies Color Image Noise Estimation, International Journal on Electrical Engineering and 
Informatics, 11(3), 515-526 

 

1.2 บทความวิจัยท่ีได-รับการตีพิมพ�ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ

Chatwattanasiri, N., Sae-bae, N., and Charoensiriwath, S. (2021, January 21-24). Dual-step 
Nearest Neighborhood Prediction Method of Individual Childhood Growth. 13th 
International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), 17–22. 

Sae-Bae, N., et al. (2019, January 1). "Emerging NUI-based methods for user authentication: A 
new taxonomy and survey", IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity 
Science, 1(1), 5-31. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 
 

3. ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

- 
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ประวัติและผลงานอาจารย� 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางศศิวิมล สุขพัฒน= 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Sasivimon Sukaphat 
ตำแหนAงวิชาการ  ผู2ช�วยศาสตราจารย= 
ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=  คณะวิทยาศาสตร=  

114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110 

เบอร�โทรศัพท�   081-8400901 
E-mail    sasivimon@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปFท่ีสำเร็จ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร= มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าพระนคร

เหนือ 
2547 

 

ความเช่ียวชาญ 

- Mobile Computing  
- Software Engineering 
- Internet of Things 
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ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูAในฐานข-อมูลของ สกอ.) 

Pertiwi, M., Wisana, I. D. Gede Hari, Triwiyanto, T., and Sukaphat, S. (2020, Febuary). 
Measurement of Heart Rate, and Body Temperature Based on Android Platform, 
Indonesian Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics, 
2(1), 26-33. 

ปริยานุช ประเสริฐสิรกุิล, ศิรสิรรพ เหล�าหะเกียรติ, เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ=, ศศิวิมล สุขพัฒน�. การทำนาย
ผลการเรียนของนิสิต ที่ใช2งานระบบการจัดการเรียนรู2ออนไลน= ด2วยการเรียนรู2ของเคร่ือง. วารสาร
วิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย=(ออนไลน=). 21 พฤษภาคม 2565;6(1):77-100. 

 

1.2 บทความวิจัยท่ีได-รับการตีพิมพ�ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ

Sukaphat, S., Chaipuvaphat, W., Ketsuthi, S., Paisopa, S. and Teanrungroj, S. (2018). An 
Application of NFC Technology on Class Attendance Systems. The International 
Conference on Technology in Education 2018, 225-234. 

Prasertisirikul, P., Laohakiat, S., Trakunphutthirak, R. and Sukaphat, S. (2022, March). A 
Predictive Model for Student Academic Performance in Online Learning System. 
International Conference on Digital Government Technology and Innovation, 77-80. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

3. ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

 -  
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ประวัติและผลงานอาจารย� 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายวีระ สอิ้ง 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Vera Sa-Ing 
ตำแหนAงวิชาการ  อาจารย= 
ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=  คณะวิทยาศาสตร=  

114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110 

เบอร�โทรศัพท�   081-9469217 
E-mail    vera@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปFท่ีสำเร็จ 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร= มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2548 
วศ.ม. วิศวกรรมชีวการแพทย= มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ�า จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 2560 

 

ความเช่ียวชาญ 

- Image Processing 
- Medical Imaging 
- Biomedical Robotic 
- Artificial Intelligent 
- Programming 
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ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูAในฐานข-อมูลของ สกอ.) 

 - 

1.2 บทความวิจัยท่ีได-รับการตีพิมพ�ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ

Piraintorn, P. and Sa-ing, V. (2020, June 24-27). Stroke Rehabilitation based on Intelligence 
Interaction System, 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 648-651. 

 Khonthapagdee, S, Wiwatwattana, N., Lownoppakul, S., Mongkolluksamee, S., Chotchoey, N. 
and Vera Sa-ing (2020, June 24-27). Alzheimer Screening using Drawing Test Scores, 
17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and  Information Technology (ECTI-CON), 101-104. 

Meechart, K., Auethavekiat, S. and Sa-ing, V. (2019, November 19-22). An Automatic Detection 
for Avian Blood Cell based on Adaptive Thresholding Algorithm, The 12th Biomedical 
Engineering International Conference (BMEiCON-2019), 1-4. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 - 

 

3. ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

 - 
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ประวัติและผลงานอาจารย� 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายชนัตถ= พูนเดช 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Chanut Poondej 
ตำแหนAงวิชาการ  รองศาสตราจารย= 
ที่ทำงาน สํานักนวัตกรรมการเรียนรู2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110 

เบอร�โทรศัพท�   02-6495000 ต�อ 27254 
E-mail    chanutp@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปFท่ีสำเร็จ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร= มหาวิทยาลัยสยาม 2543 
คอ.ม. คอมพิวเตอร=และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2า

ธนบุร ี
2546 

ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู2และ
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2า
ธนบุร ี

2555 

 

ความเช่ียวชาญ 

- BlendedX: BlendedX: Blended Learning with edX Certification 

- Teaching with Moodle Certification (Moodle 3.2) 

- Online learning design 

- Programming Language in C, Visual C#, Visual Basic.NET , HTML,  PHP, JAVA, SQL 

- Web Application Development 

- Software Project Management 

- System Analysis and Design with UML 

- Database Design 

- Proficient in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access and other Microsoft 
products 
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- Microsoft Office Specialist Certification (MS Word 2003, MS PowerPoint 2003) 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูAในฐานข-อมูลของ สกอ.) 

Nownaisin, P., Koul, R., Chomsuwan, K., Poondej, C. and Lerdpornkulrat, T. (2020). Linking 
social relatedness with motivational goals and bachelor degree aspirations of 
vocational students. European Journal of Educational Research, 9(4), 1581-1589. 

Poondej, C. and Lerdpornkulrat, T. (2020). A Study of Gamification Concept of Innovative  
          Learning. Journal of Education Naresuan University, 22(2), 84-97.  

1.2 บทความวิจัยท่ีได-รับการตีพิมพ�ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ

Poondej, C. (2020, July 30). Active Learning in Online Learning Environment: Innovative 
Teaching for Disruptive Era. The Conference on Developing Thai Higher Education 
System And Mechanism For Disruptive Era, Bangkok, Thailand, 75-81. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 - 
 

3. ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

Poondej, C., & Lerdpornkulrat, T. (2019). Gamification in e-learning: A Moodle implementation  
and its effect on student engagement and performance. Interactive Technology and 
Smart Education, 17(1), 56-66. Avaliable at: https://doi.org/10.1108/ITSE-06-2019-0030 
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบความสอดคล-องของผลการเรียนรู-ที่คาดหวัง (CLOs) ผลการ
เรียนรู-ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) และผลการเรียนรู-ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 



118 

ตารางเปรียบเทียบความสอดคล2องของผลการเรียนรู2ที่คาดหวัง (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) และผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(ELOs) 

ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

วิชาแกนคอมพิวเตอร�  

ชุดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�พื้นฐาน 1 จำนวน 6 หน�วยกิต  
คำอธิบายชุดวิชา 

คณ106 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห=  ลิมิตและความต�อเนื่องของฟ�งก=ชัน อนุพันธ=
ของฟ�งก=ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต=
ปริพันธ=และการประยุกต= 

1. เข2าใจเรื่องลิมิต ความต�อเนื่อง อนุพันธ= 
และอินทิกรัลของฟ�งก=ชันพื้นฐานต�าง ๆ 

1. เข2าใจและอธิบายหลักการเกี่ยวกับ
แคลคูลัสเบื้องต2น และ วิยุกตคณิต 
2. สามารถนำความรู2ด2านแคลคูลัส และวิ
ยุตคณิตไปประยุกต=ใช2กับงานด2านต�างๆ ได2 

/         

2. เลือกวิธีที่เหมาะสมในการหาอนุพันธ=และ
อินทิกรัลของฟ�งก=ชันได2 

    /     

3. แสดงวิธีการหาลิมิต อนุพันธ=และ
อินทิกรัลของฟ�งก=ชันได2อย�างถูกต2องตาม
หลักการทางคณิตศาสตร= 

/         

4. ประยุกต=ใช2ความรู2เรื่องอนุพันธ=และ
อินทิกรัลในการแก2โจทย=ป�ญหาใน
สถานการณ=จริง 

  /       

คพ181 วิยุตคณิต  เซต ความสัมพันธ= ฟ�งก=ชัน อุปนัยเชิง
คณิตศาสตร= ตรรกศาสตร= วงจรตรรกะ การ
นับ กราฟ ต2นไม2 ตัวแบบจำลองเครื่อง
คำนวณ 

1.อธิบายหลักการด2านวิยุกตคณิตได2 /         

2.ประยุกต=ใช2องค=ความรู2ด2านวิยุกตคณิตเพื่อ
แก2โจทย=ป�ญหาในชีวิตประจำวันได2 

  /       
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ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

ชุดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�พื้นฐาน 2 จำนวน 6 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา 
คพ282 การคำนวณเชิงตัวเลข เทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลข ความคลาด

เคลื่อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการ
คำนวณเชิงตวัเลข การหาค�าโดยวิธีการ
ประมาณค�าในช�วงและนอกช�วงของข2อมูลที่
กำหนด การหารากของสมการที่ไม�เป?นเชิง
เส2น ระบบสมการเชิงเส2น การคำนวณหา
เมตริกซ=ไอเกนแวลู การหาค�าเหมาะที่สุด 
การประยุกต=ทฤษฎีมาใช2ในการคำนวณด2วย
คอมพิวเตอร= 

1. อธิบายแนวคิดและหลักการคำนวณเชิง
ตัวเลข 

1. อธิบายหลักการคำนวณเชิงตัวเลข และ
สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร= 
2. ประยุกต=ใช2เทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลข 
และสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร= ใน
การแก2ป�ญหาทางคอมพิวเตอร= 

/         

2. ประยุกต=ใช2เทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลข
ในการแก2ป�ญหาทางคอมพิวเตอร=ได2 

  /       

คพ283 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร= ข2อมูล ตัวแปร การเลือกกลุ�มตัวอย�าง การ
ออกแบบการทดลอง การแจกแจงความถี่
และกราฟ สถิติพรรณนา ความน�าจะเป?น
และกฏการนับ การแจงแจงความน�าจะเป?น
แบบไม�ต�อเนื่อง การแจกแจงแบบปกติ ช�วง
ความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน 
สหสัมพันธ=และการถดถอย การวิเคราะห=
ความแปรปรวน สถิติประยุกต=ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร= และหลักการ
เบื้องต2นของการค2นหาความรู2จาก
ฐานข2อมูล 

1.อธิบายหลักการทางสถิติสำหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร=ได2 

/         

2.ประยุกต=ใช2ความรู2ด2านสถติิสำหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร=เพื่อวิเคราะห=ข2อมูล
ตามวัตถุประสงค=ต�างๆ ได2 

  /       

  

 

 

     



120 

ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

วิชาบังคับ  

ชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต�  จำนวน 6 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา  
คพ112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การ

ออกแบบ การทดสอบ เทคนิคการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ คุณลักษณะของภาษา
โปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการแพ็กเกจ การ
แก2ไขข2อผิดพลาด การจัดการข2อยกเว2น 
การติดต�อกับผู2ใช2แบบกราฟCก การเชื่อมต�อ
ฐานข2อมูล การพัฒนาโปรแกรมและการ
ประยุกต= 

1.อธิบายหลักการการโปรแกรมเชิงวัตถุได2 1. อธิบายหลักการการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
และ พื้นฐานการทำงานของเว็บ 
2. ประยุกต=ใช2หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเค
ชันได2อย�างเหมาะสม 

/         

2.ประยุกต=ใช2หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อ
พัฒนาโปรแกรมได2 

  /  /   / 

คพ151 การโปรแกรมบนเว็บ หลักการของเวิร=ลไวด=เว็บ เครื่องมือที่ใช2ใน
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การโปรแกรม
ฝ��งไคลเอนต= การโปรแกรมฝ��งเซิร=ฟเวอร= 
การออกแบบและการสร2างเว็บแอปพลิเค
ชัน 

1. อธิบายพื้นฐานการทำงานของเว็บ /         

2. ออกแบบเว็บไซต=สอดคล2องตามหลักการ 
ยูไอ/ยูเอ็กซ=  

/         

3. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฟูลสแต็ค   / /     

ชุดวิชาเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต�แวร� 1  จำนวน 6 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา  
คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร=พื้นฐาน  วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและ

ความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัว
แปร ตัวดำเนินการ นิพจน= โครงสร2าง
ควบคุม ฟ�งก=ชัน อาร=เรย= สตริง พอยน=เตอร= 
ตัวแปรแบบโครงสร2าง การแก2ป�ญหา และ
ประยุกต=ใช2งาน 

1. อธิบายหลักการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบ
ภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้น
สูงได2 

1. อธิบายหลักการการโปรแกรม
คอมพิวเตอร=พื้นฐาน และ หลักการด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร= หลักคิดเกี่ยวกับ
ฮาร=ดแวร=และซอฟต=แวร= 

/ 
 

  
 

  

2. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร=แบบพื้นฐาน
ได2 

  /       
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ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

คพ121 วิทยาการคอมพิวเตอร=และการ
โปรแกรมเบื้องต2น 

ความรู2พื้นฐานที่สำคญัเกี่ยวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร= หลักคิดเกี่ยวกับฮาร=ดแวร=และ
ซอฟต=แวร= วิธีคิดและวิธีการของการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร= วิธีคิดเชิง
กระบวนการในงานด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร= 

1. อธิบายหลักการด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร= หลักคิดเกี่ยวกับฮาร=ดแวร=และ
ซอฟต=แวร=ได2 

2. ประยุกต=ใช2วิธีคิดและวิธีการของการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร= วิธีคิดเชิง
กระบวนการในงานด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร= 
3. สามารถนำความรู2ด2านการโปรแกรม
คอมพิวเตอร=พื้นฐานไปพัฒนาโปรแกรม
เบื้องต2นได2 

/         

2. ประยุกต=ใช2วิธีคิดและวิธีการของการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร= วิธีคิดเชิง
กระบวนการในงานด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร= สำหรับโจทย=ป�ญหาใน
ชีวิตประจำวันได2 

  /       

ชุดวิชาเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต�แวร� 2  จำนวน 6 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา  

คพ213 การโปรแกรมบนอุปกรณ=พกพา เฟรมเวิร=คและเครื่องมือ ภาษาคอมพิวเตอร= 
การออกแบบส�วนปฏิสัมพันธ=ผู2ใช2 การ
จัดเก็บข2อมูล การเชื่อมต�อเครือข�าย 
คุณลักษณะเสริมและโมดูลสำคัญ การ
ทดสอบและการนำไปใช2งาน 

1. อธิบายสถาป�ตยกรรมและหลักการทำงาน
ของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ=พกพา 

1. อธิบายกระบวนการพัฒนาซอฟต=แวร= 
สถาป�ตยกรรมและหลักการทำงานของแอป
พลิเคชันบนอุปกรณ=พกพา 
2. วิเคราะห=ข2อดีข2อเสียของ
กระบวนการพัฒนาซอฟต=แวร=  
3. ทดสอบและติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับ
ใช2งาน 

/         

2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร=สำหรับ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ=พกพา  

  / /     

3. ทดสอบและติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับใช2
งาน 

      /   

คพ252 วิศวกรรมซอฟต=แวร= ซอฟต=แวร=และวิศวกรรมซอฟต=แวร= การ
วางแผนโครงงานซอฟต=แวร= กระบวนการ
วิเคราะห=ความต2องการการออกแบบ
ซอฟต=แวร=พื้นฐาน การพัฒนาและการใช2
งาน การประกันคุณภาพซอฟต=แวร= เทคนิค
และกลยุทธ=ในการตรวจสอบซอฟต=แวร= 
การบำรุงรักษาและการบริหารซอฟต=แวร= 

1. อธิบายกระบวนการพัฒนาซอฟต=แวร=  / /       

2. วิเคราะห=ข2อดีข2อเสียของ
กระบวนการพัฒนาซอฟต=แวร=  

    /     

3. ออกแบบการตรวจสอบซอฟต=แวร=       /   
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ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

ชุดวิชาโครงสร-างพื้นฐานของระบบ 1 จำนวน 6 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา 
คพ231 การสื่อสารข2อมูลและเครือข�าย
คอมพิวเตอร= 

หลักการการสื่อสารข2อมูล องค=ประกอบขั้น
พื้นฐานของระบบการสื่อสารข2อมูล 
เครือข�ายคอมพิวเตอร= สถาป�ตยกรรมการ
สื่อสารข2อมูลและโปรโตคอล โปรโตคอล
การหาเส2นทางแบบสถิตและพลวัต  การ
ควบคุมการเข2าถึง การสร2างเครือข�ายด2วย
อุปกรณ=แลนสวิทชิ่ง การสร2างเครือข�ายแลน
เสมือน โปรโตคอล 
  

1. อธิบายพื้นฐานระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร= 

1. อธิบายหลักการของอัลกอริทึมเบื้องต2น 
ที่ใช2คอมพิวเตอร=ในการแก2ไขป�ญหา  
รวมทั้งพื้นฐานของระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร=และพื้นฐานของหลักการของ
ภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร=ได2 
2. ประยุกต=ององค=ความรู2ในการออกแบบ
ระบบเครือข�ายและใช2งานอัลกอริทึมในการ
แก2ไขป�ญหาเบื้องต2น 

/         

2. ประยุกต=ใช2องค=ความรู2ในการออกแบบ
ระบบเครือข�าย 

  /       

3. วิเคราะห=และออกแบบระบบเครือข�ายได2
อย�างมีประสิทธิภาพ 

    /     

คพ241 โครงสร2างข2อมูลและอัลกอริธึม โครงสร2างข2อมูลและอัลกอริทึมในการ
แก2ป�ญหา การแทนข2อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร= การประยุกต=ใช2โครงสร2าง
ข2อมูล การเรียงลำดับข2อมูลและการค2น
ข2อมูล การวิเคราะห=ความซับซ2อนของ
อัลกอริทึม การออกแบบอัลกอริทึม 

1. อธิบายหลักการของอัลกอริทึมเบื้องต2น ที่
ใช2คอมพิวเตอร=ในการแก2ไขป�ญหาได2 

/         

2. อธิบายการนำข2อมูลที่เหมาะสมกับ
อัลกอริทึม เพื่อการแก2ป�ญหาโดยใช2
คอมพิวเตอร=ได2  

/ /       

3. สามารถใช2งานอัลกอริทึมในการแก2ไข
ป�ญหาเบื้องต2นได2 

/ /       

ชุดวิชาโครงสร-างพื้นฐานของระบบ 2 จำนวน 6 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา 
คพ222 ระบบปฏิบัติการ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและ

วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการ
ทำงานและส�วนประกอบของ
ระบบปฏิบัติการโปรเซสและการจัด 

1. อธิบายขั้นตอนการทำงานของ
ระบบปฏิบัติการ 

1. อธิบายหลักการระบบปฏิบัติการและ
ระบบการจัดการฐานข2อมูล 
2. ประยุกต=ใช2โปรแกรมระบบและคำสั่งใน
การจัดระบบปฏิบัติการและฐานข2อมูล 

/ /       

2. อธิบายการทำงานของโปรเซสและเธรด / /       

3. อธิบายการสื่อสารระหว�างโปรเซส  / /       
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ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

 

การโปรเซส ระบบการแบ�งเวลา การจ�าย
งาน การจัดสรรหน�วยประมวลผล การ
บริหารและการจัดการหน�วยความจำ การ
จัดลำดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การ
จัดการรับข2อมูลและการแสดงผล ระบบ
แฟ�มข2อมูล ความปลอดภัยของระบบ การ
ใช2ระบบปฏิบัติการที่นิยม 

4. อธิบายการแบ�งเวลาและจัดสรรหน�วย
ประมวลผล  

3. ออกแบบฐานข2อมูล / /       

5. อธิบายการจัดสรรทรัพยากรภายใน
คอมพิวเตอร= 

/ /       

6.ใช2งานโปรแกรมระบบและจัดการ
ระบบปฏิบัติการได2 

/ /       

คพ242 ระบบฐานข2อมูล คณิตศาสตร=ที่เกี่ยวข2อง การสร2าง
แบบจำลองและออกแบบฐานข2อมูลเชิง
สัมพันธ= การทำให2เป?นบรรทัดฐาน ภาษา
เอสคิวแอล การจัดโครงสร2างแฟ�มข2อมูล
และการทำดัชนี กระบวนการสอบถาม
ข2อมูล การรักษาความปลอดภัยฐานข2อมูล 
ความคงสภาพของข2อมูล รายการการ
เปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะความพร2อม
และการฟ��นสภาพ ฐานข2อมูลโนเอสคิวแอล 

1. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาระบบ
ฐานข2อมูล 

 /         

 
2. ออกแบบแบบจำลองข2อมูลแนวคิดและ
พัฒนาแบบจำลองข2อมูลเชิงตรรกะได2 

 
    /     

 
3.สร2างแบบจำลองข2อมูลทางกายภาพ
สำหรับฐานข2อมูลเชิงสัมพันธ=ได2 

 
  /       

 

4. ใช2คำสั่งเอสคิวแอลสร2างและจัดการ
ฐานข2อมูลได2   

/       / 

 

5. อธิบายหลักการการรักษาความปลอดภัย 
การควบคุมภาวะความพร2อมและการฟ��น
สภาพได2 

 
 
 
 
 
 
 
  

/         

6. บอกความแตกต�างระหว�างฐานข2อมูลเชิง
สัมพันธ=กับฐานข2อมูลโนเอสคิวแอล  

/         

  

7. สามารถเลือกประเภทของฐานข2อมูลเพื่อ
การนำไปใช2ได2 
 
  

      /   
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ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

ชุดวิชาสถาปKตยกรรมคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศองค�กร จำนวน 6 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา  
คพ323 สถาป�ตยกรรมคอมพิวเตอร= โครงสร2างพื้นฐานของคอมพิวเตอร= การ

กำหนดเลขที่อยู�ในหน�วยความจำ 
ชุดคำสั่งเครี่อง โปรแกรมย�อย การ
ดำเนินการบนหน�วยควบคุม ไมโคร
โปรแกรมคอนโทรล ดิจิตอลลอจิก การ
สร2างหน�วยควบคุมจากวงจรตรรกะ ระบบ
ตัวเลข การสร2างหน�วยคำนวณและตรรกะ
จากวงจรตรรกะ หน�วยความจำ การสร2าง
หน�วยความจำจากวงจรตรรกะ ระบบ
พื้นฐานการนำข2อมูลเข2าและออก 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานการทำงานของ
คอมพิวเตอร= 

1. อธิบายหลักการทำงานพื้นฐานของระบบ
คอมพิวเตอร= วงจรการพัฒนาระบบ และ
สามารถอธิบายขั้นตอนของวิธีการพัฒนา
ระบบชนิดต�างๆ 
2. อธิบายวงจรการพัฒนาระบบ และ
สามารถอธิบายขั้นตอนของวิธีการพัฒนา
ระบบชนิดต�างๆ 
3. วางแผนงานในการพัฒนาระบบ 

/         

2. อธิบายและใช2งานหลักการและ
สถาป�ตยกรรมของคอมพิวเตอร= 

/         

คพ353 การวิเคราะห=และออกแบบระบบ หลักการและประเด็นสำคัญในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ 
การวิเคราะห=หาความต2องการระบบ การ
สร2างแบบจำลองระบบ การออกแบบการ
จัดเก็บข2อมูล การออกแบบส�วนปฏิสัมพันธ= 
แนวทางในการพัฒนาระบบและการตดิตั้ง 
เครื่องมือและเทคนิคที่ใช2ในการวิเคราะห=
และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ภาษายูเอ็ม
แอล กรณีศึกษา 

1. อธิบายวงจรการพัฒนาระบบ และ
สามารถอธิบายขั้นตอนของวิธีการพัฒนา
ระบบชนิดต�างๆ  

/         

2. วางแผนงานในการพัฒนาระบบ   / /     

3. วิเคราะห=หาความต2องการระบบ และ
สร2างแบบจำลองชนิดต�างๆของระบบโดยใช2
ภาษายูเอ็มแอล 

    /     

4. ประยุกต=ใช2วิธีการพัฒนาระบบได2อย�าง
เหมาะสมกับบริบท 

        / 
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ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

ชุดวิชาการสื่อสารเชิงวิชาการ จำนวน 4 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา  
คพ301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง
วิชาการและการวิจัย 

ศึกษาและฝEกทักษะการอ�าน ฟ�ง พูด และ
เขียนภาษาอังกฤษในการตีความและ
สังเคราะห=บทเรียนและบทความทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร= 

1.สามารถอ�าน ฟ�ง พูด และเขียนบทเรียน
และบทความทางทางวทิยาการคอมพิวเตอร=
ได2 

1.สามารถใช2ทักษะด2านภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารเชิงวิชาการด2านวทิยาการ
คอมพิวเตอร= และการสัมมนาได2 
2.สามารถตีความและสังเคราะห=บทเรียน
และบทความทางวทิยาการคอมพิวเตอร=ได2 
3.สามารถสืบค2นและทบทวนวรรณกรรม 
เรียบเรียงและอ2างอิงวรรณกรรมได2 

/         

2.สามารถตีความและสังเคราะห=บทเรียน
และบทความทางวทิยาการคอมพิวเตอร=ได2 

/         

คพ495 สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร= สัมมนาในหัวข2อที่เกี่ยวข2องทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร= และเทคโนโลย ีการสืบค2น
และการทบทวนวรรณกรรม เรียบเรียง 
และการอ2างอิงวรรณกรรม 

1.สามารถสัมมนาในหัวข2อที่เกี่ยวข2องทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร= และเทคโนโลยีได2 

/         

 
2.สามารถสืบค2นและทบทวนวรรณกรรม 
เรียบเรียงและอ2างอิงวรรณกรรมได2 

/         
 

ชุดวิชาการพัฒนาโครงงาน จำนวน 8 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา  

 

คพ490 วิธีการวิจัยทางด2านวทิยาการ
คอมพิวเตอร= 

ประเด็น แนวคิด วิธีการ และเทคนิคที่
เกี่ยวข2องกับงานวิจัยด2านวทิยาการ
คอมพิวเตอร= หลักการออกแบบการวิจัย 
จริยธรรมการวิจัย วิธีการวิจัย เทคนิคการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห=ข2อมูล การสื่อสาร
งานวิจัย 

1. อธิบายหลักการออกแบบการวิจัย 
จริยธรรมการวิจัย วิธีการวิจัย ด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร= 

1. อธิบายหลักการออกแบบการวิจัย 
จริยธรรมการวิจัย วิธีการวิจัย ด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร= 
2. สามารถนำความรู2ด2านวทิยาการ
คอมพิวเตอร=ไปใช2ในการทำงาน 
3. สามารถกำหนดป�ญหาวิจัยและการ
ออกแบบการทดลองดำเนินการวิจัย 
ทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 

/     /   
 

2. สามารถ การสื่อสารงานวิจัย ด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร=  

/     /   

 

คพ494 การฝEกงาน เพิ่มประสบการณ=วิชาชีพ โดยต2องผ�านการ
ฝEกงานไม�น2อยกว�า 120  ชั่วโมง และรู2จักนำ 

1. สามารถนำความรู2ด2านวทิยาการ
คอมพิวเตอร=ไปใช2ในการทำงาน  

 
/ /       
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ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

 ความรู2ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=ไปใช2ใน
การทำงาน โดยเน2นให2มีความรับผิดชอบต�อ
หน2าที่และส�วนรวม รวมทั้งส�งเสริมให2มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2. มีความรับผิดชอบต�อหน2าที่และส�วนรวม 
 

 

คพ496 โครงงานคอมพิวเตอร=1 ศึกษาค2นคว2ากำหนดป�ญหาวิจัยและการ
ออกแบบการทดลองดำเนินการวิจัย  การ
วิเคราะห= ข2อมูลเกี่ยวกับป�ญหาทางด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร= 

1. สามารถกำหนดป�ญหาวิจัยและการ
ออกแบบการทดลองดำเนินการวิจัย 
ทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 

 

      /   
 

2. สามารถวิเคราะห=ข2อมูลเกี่ยวกับป�ญหา
ทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 

      / / 
 

คพ497 โครงงานคอมพิวเตอร=2 พัฒนาวิธีการเพื่อแก2ป�ญหาให2สอดคล2องกับ
โครงงานคอมพิวเตอร= 1 และนำเสนอ
ผลงานทางคอมพิวเตอร=สู�สาธารณะ 

1. สามารถพัฒนาวิธีการเพื่อแก2ป�ญหาให2
สอดคล2องกับโครงงานคอมพิวเตอร= 1  

      /   
 

2. สามารถนำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร=       / / 
 

ชุดวิชาสหกจิศึกษา จำนวน 8 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา  

 

คพ490 วิธีการวิจัยทางด2านวทิยาการ
คอมพิวเตอร=  

ประเด็น แนวคิด วิธีการ และเทคนิคที่
เกี่ยวข2องกับงานวิจัยด2านวทิยาการ
คอมพิวเตอร= หลักการออกแบบการวิจัย 
จริยธรรมการวิจัย วิธีการวิจัย เทคนิคการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห=ข2อมูล การสื่อสาร
งานวิจัย 
  

1. อธิบายหลักการออกแบบการวิจัย 
จริยธรรมการวิจัย วิธีการวิจัย ด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร= 

1. อธิบายหลักการออกแบบการวิจัย 
จริยธรรมการวิจัย วิธีการวิจัย ด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร= 
2. อธิบาย การปฏิบัติตน กฏ ระเบียบ 
ข2อบังคับ การนำเสนอ  
3. สามารถ ทำความเข2าใจโจทย=ของลูกค2า 
ประเมินจำนวนงานและต�อรองงาน 

/     /   
 

2. สามารถ การสื่อสารงานวิจัย ด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร= 
 
 
  

/     /   
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ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

คพ498 เตรียมสหกิจ สัมมนาในหัวข2อที่เกี่ยวข2องกับการทางาน
ทางวทิยาการคอมพิวเตอร= การปฏิบัติตน 
กฏ ระเบียบ ข2อบังคับ การนาเสนอ การทา
ความเข2าใจโจทย=ของลูกค2า การประเมิน
จำนวนงานและต�อรองงาน 

1. อธิบาย การปฏิบัติตน กฏ ระเบียบ 
ข2อบังคับ การนาเสนอ  

4. สามารถบูรณาการความรู2ที่ได2ศึกษามา
กับการปฏิบัติงานจริงในสถานที่
ประกอบการ 
5. สามารถวางแผนและปฏิบัติงานด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร= 

/         

 

2. สามารถ ทำความเข2าใจโจทย=ของลูกค2า 
ประเมินจำนวนงานและต�อรองงาน 

 
  /       

 

คพ499 สหกิจศึกษา บูรณาการความรู2ที่ได2ศึกษามากับการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานที่ประกอบการที่ให2
ความร�วมมือในการจัดการกระบวนการ
เรียนรู2อย�างเป?นระบบร�วมกัน โดยเริ่มตั้งแต�
วางแผนปฏิบัติงาน การคดัเลือกนิสิต การ
นิเทศงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อให2เกิดทักษะการปฏิบัติงานด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร=  

1. สามารถบูรณาการความรู2ที่ได2ศึกษามากับ
การปฏิบัติงานจริงในสถานที่ประกอบการ 

/       / 
 

2. สามารถวางแผนและปฏิบัติงานด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร=  

    /     

 

วิชาเลือก  

ชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ จำนวน 6 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา 

 

คพ437 บล็อกเชน พื้นฐานวิทยาการเข2ารหัสลับ ความหมาย 
หลักการทำงาน ผลกระทบ การทำงานแบบ
กระจายศูนย= การสร2างบล็อกเชน สัญญาสมาร=ต 
การประยุกต=ใช2ของเทคโนโลยี บล็อกเชน สกุล
เงินดิจิทัล ตลอดจนเทคโนโลยีใหม� ๆ ที่ได2รับ
การสนับสนุนจากเทคโนโลยีบล|อกเชน 

1. อธิบายหลักการทำงานของบล|อกเชน 1. ประยุกต=ใช2เทคโนโลยทีางวทิยาการ
คอมพิวเตอร=กับโจทย=ในธุรกิจรูปแบบต�าง ๆ 
ใช2เทคโนโลยทีางวทิยาการคอมพิวเตอร=ใน
การบูรณาการกับศาสตร=อื่นได2 

/        
2. ประยุกต=เทคโนโลยีบล็อกเชนในการแก2ป�ญหา
ได2อย�างเหมาะสม  

  
/ 

    
 

3. พัฒนาระบบบล|อกเชนขั้นพื้นฐาน     
/ 
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ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

คพ491 วิทยาการคอมพิวเตอร=ประยุกต= ศึกษาหัวข2อและการประยุกต=ใช2เทคโนโลยี
ทางวทิยาการคอมพิวเตอร=กับโจทย=ในภาค
ธุรกิจ ธนาคาร อุตสาหกรรมและอื่น ๆ ที่
เกิดขึ้นในป�จจุบันที่น�าสนใจ กรณีศึกษา 
การค2นคว2า การอภิปราย 

1. ประยุกต=ใช2เทคโนโลยีทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร=กับโจทย=ในธุรกิจรูปแบบต�าง ๆ ได2
อย�างเหมาะสม 

2. สามารถ วิเคราะห=ความต2องการของ
ผู2บริโภค อภิปราย สรุปผล และให2
ข2อเสนอแนะตามกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร= 

  
/ 

    
 

2. สามารถอภิปราย สรุปผล และให2
ข2อเสนอแนะตามกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับด2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร=ได2อย�างเหมาะสม 

    
/ 

  
 

ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและการวิเคราะห� จำนวน 6 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา 

 

คพ372 การวิเคราะห=ข2อมูลและความชาญ
ฉลาดทางธุรกจิ 

การวิเคราะห=ข2อมูล หลกัการการทำงานของ
นักวิเคราะห=ข2อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห=
ข2อมูล หลกัการพื้นฐานเกี่ยวกับจินตทัศน=ข2อมูล 
การสื่อสารด2วยข2อมูล หลักการออกแบบกราฟCก 
การรบัรู2ของมนุษย= ทฤษฎสีี และเทคนิคในการ
นำเสนอข2อมูล และการนำเสนอและการสื่อสาร
ข2อมูลด2วยเครื่องมือจินตทัศน= ความชาญฉลาด
ทางธุรกิจ 

1. อธิบายการหลักการทำงานของนักวิเคราะห=
ข2อมูล หลกัการพื้นฐานเกี่ยวกับจินตทัศน=ข2อมูล 
หลักการออกแบบกราฟCก การสือ่สารด2วยข2อมูล 
หลักการออกแบบกราฟCก ความชาญฉลาดทาง
ธุรกิจ 

1. อธิบายแนวคิดภาพรวมระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร ซอฟต=แวร=ที่ช�วยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจดัการ หลักการและแนวคิด กล
ยุทธ= และองค=ประกอบของระบบสารสนเทศ 
2. วิเคราะห=ข2อมูล และเลือกใช2เทคนิคในการ
นำเสนอข2อมูลได2อย�างเหมาะสม 
3. ประยุกต=ใช2เครื่องมือจินตทัศน=เพื่อการ
นำเสนอข2อมูลได2 

/ 

       

 

2. วิเคราะห=ข2อมูล และเลือกใช2เทคนิคในการ
นำเสนอข2อมูลได2อย�างเหมาะสม 

/ 
       

 

3. ประยุกต=ใช2เครื่องมือจินตทัศน=เพื่อการ
นำเสนอข2อมูลได2 

  
/ 

  
/  

 

คพ443 ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร องค=กร การจัดการ ระบบสารสนเทศ และกล
ยุทธ=ในการจัดการ การจัดการโครงสร2างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค=กร การพัฒนา
และการจัดการระบบสารสนเทศ 

1. อธิบายหลักการและแนวคิด กลยุทธ= และ
องค=ประกอบทีส่ำคัญของระบบสารสนเทศ 

/     
 

2. อธิบายเทคนิค วิธีการ และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข2องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

/     
 

3. เลือกใช2เทคโนโลยีสารสนเทศได2อย�าง
เหมาะสมสำหรับแก2ป�ญหาในบรบิทต�างๆ  

  
/   /    

4. เสนอวิธีการปฏิบัติในการใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศอย�างถูกต2องเหมาะสมในบริบทการ
ทำงานและในแง�ของศีลธรรม จรรยาบรรณ และ
สังคม 

    

/ 

  

/  
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ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

กลุAมวิชาปKญญาประดิษฐ�  
ชุดวิชาคอมพิวเตอร�วิทัศน�และปKญญาประดิษฐ� จำนวน 6 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา 

 

คพ461 คอมพิวเตอร=วิทัศน=เบื้องต2น การจบัภาพและจัดเกบ็ในคอมพิวเตอร= การ
ประมวลผลข2อมูลภาพเบื้องต2น การแบ�งแยก
ภาพ การวิเคราะห=ความเคลื่อนไหว การรู2จำ
วัตถุ คอมพิวเตอร=วิทัศน=เชิง 3 มิติ หัวข2อเฉพาะ
และการประยุกต=ใช2งานคอมพิวเตอร=วิทัศน= 

1. อธิบายหลักการของการได2มาของข2อมูลภาพ
เบื้องต2นได2 

1. เข2าใจและอธิบายพื้นฐานการทำงานของ
ระบบป�ญญาประดิษฐ= 
2. สามารถออกแบบและประยุกต=ใช2งาน
ระบบป�ญญาประดิษฐ=ได2เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค=ของงาน 
3. สามารถประเมินประสิทธิภาพและข2อดี - 
ข2อด2อยของระบบป�ญญาประดิษฐ= 

/ 
      

 

2. รู2จักและใช2งานเครื่องมือที่นิยมใช2ในงานกับ
การประมวลผลภาพได2  

/ 
      

 

3. ประยุกต=ใช2เทคนิคการจัดการเรียนรู2ของ
เครื่องเพื่อนำมาใช2ในงานทางคอมพิวเตอร=วิทัศน=
ได2 

  
/ / 

  
 

คพ463 ป�ญญาประดิษฐ= ทฤษฎีและอัลกอริทึมสำหรับการสร2างระบบ
ป�ญญาประดิษฐ= อลักอริทึมการค2นหา ตรรกะ 
การวางแผน การแทนความรู2 หลักการให2
เหตุผล ระบบผู2เชี่ยวชาญ การเรียนรู2ของ
เครื่องจักร และการประยุกต=ใช2ในสาขาวิจัย
คอมพิวเตอร=วิทัศน= การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ และ วิทยาการหุ�นยนต= 

1. อธิบายหลักการของระบบป�ญญาประดิษฐ=
ชนิดต�าง ๆ ได2 

/ 
        

 

2. สามารถเลือกใช2ระบบป�ญญาประดิษฐ=ที่
เหมาะสมกับงานชนิดต�าง ๆ ได2 

  
/ 

      
 

3. สามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ป�ญญาประดิษฐ=ได2 

      
/ /  

ชุดวิชาการประมวลข-อมูลเชิงลึกเพื่อธุรกิจดิจิทัล จำนวน 6 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา 

 

คพ371 การตลาดดิจทิัลและอีคอมเมิร=ซ ข2อมูลเชิงลึกทางการตลาด การแบ�งส�วน การ
กำหนดเป�าหมายและการวางตำแหน�ง การ
จัดการความพึงพอใจ การวิเคราะห=ตลอดช�วง
ชีวิตของลูกค2า ทางเลือกของลกูค2า การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภณัฑ=และราคา พฤติกรรม
ของลูกค2า การวิเคราะห=โซเชียลมีเดีย 

1. อธิบายการใช2ข2อมูลสารสนเทศทางการตลาด 1. เข2าใจและอธิบายพื้นฐานการทำงานของ
ระบบการประมวลผลข2อมูลเพื่อธุรกิจดิจิทัล 
2. สามารถออกแบบและประยุกต=ใช2งาน
เทคนิคการทำเหมืองข2อมูลได2เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค=ของงาน 

/          

2. อธิบายหลักการของการวัดผลทางการตลาด /          

3. ประยุกต=ใช2เทคนิคการจัดการข2อมูลเพื่อ
นำมาใช2ในการวิเคราะห=ทางการตลาด 

  

/ 

  

/    
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ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

คพ465 การทำเหมืองข2อความ การจัดการข2อความภาษาธรรมชาติ กระบวนการ
จัดการคลังข2อความ เครื่องมือที่ใช2 ประมวลผล
ข2อความขนาดใหญ�แบบอัตโนมัติเพื่อให2ได2ข2อมูลที่
เป?นประโยชน=จากข2อความ ศึกษากระบวนการ
เตรียม ข2อมูลเบื้องต2น เช�น การตัดข2อความ การ
กำจัดคำหยุด การแปลงคำให2อยู�ในรูปแบบราก
ศัพท= การลดรูปของคำ ศึกษาแอปพลเิคชัน
พื้นฐานที่เกี่ยวข2องกับการทำเหมืองข2อความ 
ได2แก� การทำเหมืองข2อความจากความคิดเห็น 
อารมณ=และความรู2สึก การสรุปข2อความ และการ
จัดหมวดหมู�เอกสาร 

1. อธิบายหลักการและกระบวนการการจัดการ
ข2อมูลประเภทข2อความได2 

3. สามารถประยุกต=ใช2เทคนิคการจัดการ
ข2อมูลเพื่อนำมาใช2ในการวิเคราะห=ทาง
การตลาด 

/ 
       

 

2.รู2จักและใช2งานเครื่องมือที่นิยมในการทำ
เหมืองข2อมูลที่เหมาะสม  

/ 
       

 

3. ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือในการทำ
เหมืองข2อมูล 

      

/ 

 

 

ชุดวิชาระบบอัจฉริยะ  จำนวน 6 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา 

 

คพ462 วิทยาการข2อมูลเบือ้งต2น วิทยาการข2อมูลเบื้องต2น การวิเคราะห=ข2อมูล 
การสร2างมโนภาพของข2อมูล การสร2าง
แบบจำลองทางสถิติ การเรียนรู2ของเครื่องจกัร 
ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ กรณีศึกษาและ
หัวข2อการประยุกต=ใช2งานจรงิ 

1. อธิบายหลักการของการจัดการข2อมูลเบื้องต2นได2 1. เข2าใจและอธิบายพื้นฐานการทำงานของ
ระบบอัจฉริยะประเภทต�าง ๆ ได2 
2. สามารถออกแบบและประยุกตร=ใช2งาน
ระบบอัจฉริยะได2เหมาะสมกับวัตถุประสงค=
ของงาน 
3. สามารถประเมินประสิทธิภาพและข2อดี - 
ข2อด2อยของระบบอัจฉริยะในงานประเภท
ต�าง ๆ ได2 

/         

2. รู2จักและใช2งานเครื่องมือที่นิยมใช2ในงาน
วิทยาการข2อมูลได2  

  
/ 

     
 

3. ประยุกต=ใช2เทคนิคการจัดการข2อมลูรูปแบบต�าง 
ๆ ได2อย�างมีประสิทธภิาพและเหมาะสมกับงาน 

      
/ 

  
 

คพ466 เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ= ความรู2เบื้องต2นเกี่ยวกับไบโอเมตริกซ= การแบ�ง
ประเภทของข2อมูลไบโอเมตริกซ= ระบบไบโอ
เมตริกซ=เพื่อการยืนยันตัวตนและการระบุตัว
บุคคล วิธแีละเทคนิคการประมวลข2อมลูเพื่อการ
รู2จำข2อมูลไบโอเมตริกซ=ชนิดต�าง ๆ เช�นใบหน2า 
ลายนิ้วมือ จังหวะการพมิพ= การรักษาความเป?น
ส�วนตัวของข2อมลูไบโอเมตริกซ= การปลอมแปลง
ข2อมูลไบโอเมตริกซ=และวิธีการป�องกัน การ
ถดถอยของประสิทธิภาพการู2จำของระบบไบโอ
เมตริกซ= 

1. อธิบายประเภทของข2อมูลไบโอเมตริก และ
รูปแบบการใช2งานของข2อมูลไบโอเมตริก  

/ 
       

 

2. ใช2เครื่องมือที่มีอยู�ในการประมวลผลข2อมูลไบ
โอเมตริกซ= 

  
/ 

     
 

3. ประเมินประสิทธิภาพของระบบไบโอเมตริกซ=       

/ 
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ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

กลุAมวิชาระบบเครือขAายคอมพิวเตอร�  

ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมเพื่องานประยุกต�  จำนวน 6 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา 

 

คพ213 การโปรแกรมแบบจินตภาพ ศึกษาองค=ประกอบและรูปแบบภาษาของ
โปรแกรมแบบจินตภาพ การออกแบบส�วน
ปฏิสัมพันธ=กับผู2ใช2 การทำงานตามเหตุการณ= 
การทดสอบโปรแกรม และการประยุกต=ใช2งาน 

 

1. อธิบายแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมแบบ 
Event-Driven 

1. อธิบายแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพื่องานประยุกต= 
2. วิเคราะห=และออกแบบแอปพลิเคชันเพื่องาน
ประยุกต= 
3. พัฒนาแอปพลิเคชันด2วยเทคโนโลยีต�าง ๆ 
เพื่อใช2ในงานประยุกต= 

/ 
    

 
 

 

2. วิเคราะห= แก2ป�ญหาเชิงขั้นตอนวิธีและ
ออกแบบโปรแกรมรปูแบบจินตภาพ 

  
  /  

 
 

3. พัฒนาโปรแกรมแบบจินตภาพทำการติดต�อ
ไฟล=และฐานข2อมูล 

  
/ 

  
 

 
 

คพ457 การโปรแกรมเพื่อการประยุกต= ศึกษาหลักการการวิเคราะห=ออกแบบ เทคนิค 
และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต=ตาม 
กรณีศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต=สำหรับ
ระบบพาณิชย=อิเลคทรอนิคส= 
 
 

 

1. เรียนรู2แนวคิดภาพรวมของการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต=สำหรับระบบพาณิชย=
อิเลคทรอนิกส= 

/ 

    

 
 

 

2. ทำการติดตั้งและศึกษาเครือ่งมือที่ใช2ในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต= 

/ 
    

 
 

 

3. วิเคราะห=และออกแบบโปรแกรมประยุกต=และ
กำหนดค�าพื้นฐาน 

  
/    

 
 

4. นำเสนอข2อมูลออกมาในรูปแบบในรูปแบบ
ต�าง ๆ และการใช2แดชบอร=ด 

    
/  

 
 

ชุดวิชาระบบการประมวลผลและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร� จำนวน 6 หน�วยกติ 
คำอธิบายชุดวิชา 

 

คพ332 ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร= ระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร= การ
เข2ารหัสข2อมูล การรักษาความลับและป�องกัน
การถูกบดิเบือนของข2อมูล การควบคุมการ
เข2าถึงข2อมูล ระบบความปลอดภัยเครือข�าย 
คอมพิวเตอร=ไร2สาย อาชญากรรมคอมพิวเตอร= 

1. อธิบายพื้นฐานระบบความมั่นคงปลอดภับ
คอมพิวเตอร= 

1. อธิบายระบบความมั่นคงปลอดภับ
คอมพิวเตอร=และการป�องกัน 
2. วิเคราะห=ความเสี่ยงด2านความมั่นคง
เบื้องต2นของระบบคอมพิวเตอร= 

/ 
    

 
 

 

2. อธิบายกระบวนการรักษาความลบัและ
ป�องกันการบิดเบียน  

/ 
    

 
 

 

3. อธิบายการเกิดและการป�องกันอาชญากรรม
คอมพิวเตอร=  

/ 
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ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

 และการป�องกัน ความเป?นส�วนตัว กฎหมาย
และป�ญหาจริยธรรมที่เกี่ยวข2องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. อธิบายกฎข2อบังคับด2านความปลอดภัย
คอมพิวเตอร=  

3. ประยุกต=ใช2กระบวนการรักษาความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมกับสถานะการณ= 
4. ประยุกต=ใช2วิธีการพัฒนาระบบได2อย�าง
เหมาะสมกับบริบท 

/ 
    

 
 

 

5. ประยุกต=ใช2กระบวนการรกัษาความปลอดภัย
ที่เหมาะสมกับสถานะการณ= 

  
/ 

  
 

 
 

6. วิเคราะห=ความเสี่ยงด2านความมั่นคงเบื้องต2น
ของระบบคอมพิวเตอร= 

    
/  

 
 

คพ434 การประมวลผลแบบกลุ�มเมฆเบื้องต2น ความรู2พื้นฐาน โมเดล คุณสมบัตสิถาป�ตยกรรม 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการประมวลผลแบบ
กลุ�มเมฆ การให2บรกิารโครงสร2างพื้นฐาน การ
ให2บริการแพลตฟอร=ม การให2บริการซอฟต=แวร=
การจำลองเสมือนจรงิ เครือข�ายศูนย=ข2อมูล การ
ใช2การประมวลผลแบบกลุ�มเมฆในการบริการ
โครงสร2างพื้นฐาน บรกิารแพลตฟอร=ม และ
บริการซอฟต=แวร= ประโยชน=และความท2าทาย
ของ การออกแบบในสถานการณ=ป�จจุบัน 

1. อธิบายหลักการและคุณสมบัติพื้นฐานของ
ระบบประมวลผลแบบกลุ�มเมฆ 

/ 
    

 
 

 

2. ประยุกต=องค=ความรู2ในการออกแบบระบบ
ประมวลผลกลุ�มเมฆให2ตรงความต2องการ 

  
/ 

  
 

 
 

3. วิเคราะห=ประสิทธิภาพของระบบ     

/  

 

 

ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร�และเครือขAาย จำนวน 6 หน�วยกิต 
คำอธิบายชุดวิชา 

 

คพ435 อินเทอร=เน็ตประสานสรรพสิง่เบื้องต2น พื้ื้นฐานเครือข�ายประสานสรรพสิง่และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข2อง อุปกรณ=อิเล็กทรอนิกส=
และวงจรอิเล็กทรอนิกส=เบื้องต2น 
คอนโทรลเลอร=บอร=ด เซ็นเชอร=และแอกชูเอ
เตอร= พื้นฐานการเขียนโปรแกรมความคุม
คอนโทรลเลอร=บอร=ด สถาป�ตยกรรมเครือข�าย 
รูปแบบการประมวลผลและการสื่อสารข2อมูลที่
มีการใช2งานแพร�หลายในอินเทอร=เน็ตของสรรพ
สิ่ง  

 

1. อธิบายหลักการทำงานของระบบอินเตอร=เน็ต
ประสานสรรพสิง่ 

1. อธิบายหลักการทำงานของระบบ
อินเตอร=เน็ตประสานสรรพสิ่ง 
2. ประยุกต=ใช2ระบบอินเตอร=เน็ตประสาน
สรรพสิ่ง และความรู2ทางเครือข�าย
คอมพิวเตอร= ในการแก2ป�ญหาที่เหมาะสม 
3. ออกแบบระบบเครือข�ายอินเทอร=เน็ตได2
อย�างมีประสิทธิภาพ 

/ 
       

 

2. มีทักษะในการควบคุมการทำงานของ
ไมโครคอนโทลเลอร=  

  
/ 

     
 

3. ประยุกต=ใช2ระบบอินเตอร=เน็ตประสานสรรพ
สิ่งในการแก2ป�ญหาที่เหมาะสม  

  
/ 

     
 

4. พัฒนาระบบอินเตอร=เน็ตประสานสรรพสิง่
อย�างง�าย 

    

/ 
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ชุดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) ELOs (ติดถูก / ในข2อที่มี)  

1 2 3 4 5 

คพ436 เครือข�ายคอมพิวเตอร=ภาคปฏบิัต ิ การนำทฤษฎีการเชื่อมโยงเครือข�าย
คอมพิวเตอร=ไปปฏิบัติกบัอุปกรณ=เชื่อมโยง
เครือข�าย โปรโตคอลการหาเส2นทางแบบสถิต
และพลวัต การควบคุมการเข2าถึง การสร2าง
เครือข�ายด2วยอุปกรณ=แลนสวิทชิ่ง การสร2าง
เครือข�ายแลนเสมือน โปรโตคอลชั้นทราน
สปอร=ต โปรโตคอลสนับสนุนการแปลง
หมายเลขไอพี  

1. มีทักษะปฏิบัติในการเชื่อมต�ออุปกรณ=
เครือข�าย 

   
/ 

     
 

2. ประยุกต=ใช2ความรู2ทางเครอืข�ายคอมพิวเตอร=
ในการแก2ป�ญหาที่เหมาะสม  

  
/ 

     
 

3. ออกแบบระบบเครือข�ายอินเทอร=เน็ตได2อย�าง
มีประสิทธิภาพ 

    

/ / 
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ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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1. เปรียบเทียบโครงสร-างหลักสูตร 
โครงสร-าง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 
เกณฑ� สกอ 

พ.ศ. 
2558 

โครงสร-าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รายละเอียด หนAวยกิต หนAวยกิต รายละเอียด หนAวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมAน-อย

กวAา 
30 30 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมAน-อย

กวAา 
30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมAน-อย
กวAา 

89 72 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมAน-อย
กวAา 

84 

2.1  วิชาแกนคอมพิวเตอร�   18 
 

2.1 วิชาแกน   12 
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร=และ
คณิตศาสตร=พื้นฐาน 

 
6 

 
                        

  

2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา 
 

12 
    

2.2  วิชาเฉพาะด-าน ไมAน-อย
กวAา 

71 
 

2.2  วิชาบังคบั 
2.3 วิชาเลือก ไมAน-อยกวAา 

 
48 
6 

 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู2 
 

6 
 

2.4 วิชาโท 
 

12 
2.2.2 วิชาเฉพาะด2านบังคับ 

 
47 

 
       

  

2.2.3 วิชาเฉพาะด2าน
เลือก          

 
18 

    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมAน-อย
กวAา 

6 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมAน-อย
กวAา 

12 

รวม ไมAน-อย
กวAา 

125 120 รวม ไมAน-อย
กวAา 

126 
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2. รายละเอียดการปรับปรุง   
2.1 ตัดรายวิชาแกนออก 1 รายวิชา เพ่ิมรายวิชาใหม� (รหัส คพ) 2 รายวิชาและนำรายวิชาจากหลักสูตร 
วท.บ.วิศวกรรมข2อมูลมาใช2 (รหัส วศข) 5 รายวิชา มีการปรับรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา และคำอธิบาย
รายวิชาต�าง ๆ ดังน้ี 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

วิชาแกนคอมพิวเตอร� 
คณ115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)  
MA115 Calculus 1 
ลิมิตและความต�อเนื ่องของฟ�งก=ชัน อนุพันธ=ของ
ฟ�งก=ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต=ปริพันธ=และ
การประยุกต=  

คณ106 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห= 3(3-0-6) 
MA106 Calculus and Analytic Geometry 
ลิมิตและความต�อเนื ่องของฟ�งก=ชัน อนุพันธ=ของ
ฟ�งก=ชัน กฎลูกโซ� อนุพันธ=โดยปริยาย อนุพันธ=อันดับ
สูง ปริพันธ=ไม�จำกัดเขต ปริพันธ=จำกัดเขต อนุกรม
อนันต= อนุกรมกำลัง เรขาคณิตวิเคราะห= พิกัดเชิงข้ัว 
พีชคณิตของเวกเตอร=ในปริภูมิสามมิติ เส 2นตรง 
ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ 

ปรับช่ือวิชา 
รหัสวิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา  

คณ116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)  
MA116 Calculus 2 
ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง 
อนุกรมอนันต= ฟ�งก=ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ
ต�อเน่ืองของฟ�งก=ชันหลายตัวแปร อนุพันธ=ย�อย 

- ตัดออก 

คพ201 คณิตศาสตร=สำหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร= 3(3-0-6) 
CP201 Mathematics for Computer Science 
เซต ความสัมพันธ= ฟ�งก=ชัน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร= 
ตรรกศาสตร= วงจรตรรกะ การนับ กราฟ ต2นไม2 ตัว
แบบจำลองเคร่ืองคำนวณ 

คพ181 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 
CP181 Discrete Mathematics  
เซต ความสัมพันธ= ฟ�งก=ชัน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร= 
ตรรกศาสตร= วงจรตรรกะ การนับ กราฟ ต2นไม2 ตัว
แบบจำลองเครื่องคำนวณ 
 
 
 
 
 
 
  

ปรับช่ือวิชา 
และรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
คพ381 การคำนวณเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
CP381 Numerical Computation 
การคำนวณเชิงตัวเลข ความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึน
จากกระบวนการในการคำนวณเชิงตัวเลข การหา
ค�าประมาณโดยอนุกรม ตรีโกณมิติ การหาค�าโดย
วิธีการประมาณค�าในช�วงและนอกช�วงของข2อมูลที่
กำหนด การถดถอยเชิงเส2น การหารากของสมการที่
ไม�เป?นเชิงเส2น ระบบสมการเชิงเส2น การแก2สมการ
เชิงอนุพันธ=ย�อย การคำนวณหาเมตริกซ=ไอเกนแวลู 
การประยุกต =ทฤษฎีมาใช2 ในการคำนวณด 2วย
คอมพิวเตอร=  

คพ282 การคำนวณเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
CP282 Numerical Computation  
การคำนวณเชิงตัวเลข ความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึน
จากกระบวนการในการคำนวณเชิงตัวเลข การหา
ค�าประมาณโดยอนุกรม ตรีโกณมิติ การหาค�าโดย
วิธีการประมาณค�าในช�วงและนอกช�วงของข2อมูลที่
กำหนด การถดถอยเชิงเส2น การหารากของสมการที่
ไม�เป?นเชิงเส2น ระบบสมการเชิงเส2น การแก2สมการ
เชิงอนุพันธ=ย�อย การคำนวณหาเมตริกซ=ไอเกนแวลู 
การประย ุกต =ทฤษฎ ีมาใช 2 ในการคำนวณด 2วย
คอมพิวเตอร=  

ปรับรหัสวิชา 

คพ402 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร=  
3(3-0-6) 
CP402 Statistics for Computer Science    
ข2อมูล ตัวแปร การเลือกกลุ�มตัวอย�าง การออกแบบ
การทดลอง การแจกแจงความถี ่และกราฟ สถิติ
พรรณนา ความน�าจะเป?นและกฎการนับ การแจง
แจงความน�าจะเป?นแบบไม�ต�อเนื่อง การแจกแจง
แบบปกติ ช�วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน 
สหสัมพันธ=และการถดถอย การวิเคราะห=ความ
แปรปรวน สถิติประยุกต=ทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 
และหลักการเบื ้องต2นของการค2นหาความรู 2จาก
ฐานข2อมูล 

คพ283 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร= 3(3-0-6) 
CP283 Statistics for Computer Science  
ข2อมูล ตัวแปร การเลือกกลุ�มตัวอย�าง การออกแบบ
การทดลอง การแจกแจงความถี ่และกราฟ สถิติ
พรรณนา ความน�าจะเป?นและกฎการนับ การแจง
แจงความน�าจะเป?นแบบไม�ต�อเนื ่อง การแจกแจง
แบบปกติ ช�วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน 
สหสัมพันธ=และการถดถอย การวิเคราะห=ความ
แปรปรวน สถิติประยุกต=ทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 
และหลักการเบื ้องต2นของการค2นหาความรู 2จาก
ฐานข2อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
วิชาบังคับ 

คพ212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
CP212 Object Oriented Programming 
หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ 
การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการ
แพ็กเกจ การแก2ไขข2อผิดพลาด การจัดการข2อยกเว2น 
การต ิดต �อก ับผ ู 2 ใช 2 แบบกราฟCก การเช ื ่อมต�อ
ฐานข2อมูล การพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต= 

คพ112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
CP112 Object-Oriented Programming 
หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ 
การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการ
แพ็กเกจ การแก2ไขข2อผิดพลาด การจัดการข2อยกเว2น 
การติดต�อกับผู2ใช2แบบกราฟCก การเช่ือมต�อฐานข2อมูล 
การพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต=  

ปรับรหัสวิชา 

คพ251 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
หลักการของเวิร=ลไวด=เว็บ เครื ่องมือที ่ใช2ในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การโปรแกรมฝ��งไคลเอนต= 
การโปรแกรมฝ��งเซิร=ฟเวอร= การออกแบบและการ
สร2างเว็บแอปพลิเคชัน 

คพ151 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
หลักการของเวิร=ลไวด=เว็บ เครื ่องมือที ่ใช2ในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การโปรแกรมฝ��งไคลเอนต= 
การโปรแกรมฝ��งเซิร=ฟเวอร= การออกแบบและการ
สร2างเว็บแอปพลิเคชัน 

ปรับรหัสวิชา
เปลี่ยน 
แปลงหมวด
จากวิชา
เฉพาะด2าน
เลือกไปเป?น
วิชาบังคับ 

คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร= 1 3(2-2-5) 
CP111 Computer Programming I 
ว ิ ธ ี ก ารพ ัฒนาโปรแกรม  ร ู ปแบบภาษาและ
ความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัวแปร ตัว
ดำเนินการ นิพจน= โครงสร2างควบคุม ฟ�งก=ชัน 
อาร=เรย= สตริง พอยน=เตอร= ตัวแปรแบบโครงสร2าง 
การแก2ป�ญหา และประยุกต=ใช2งาน 

คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร=พ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
CP111 Fundamentals of Computer 
Programming     
ว ิ ธ ี ก ารพ ัฒนา โปรแก รม  ร ู ปแบบภาษาและ
ความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัวแปร ตัว
ดำเนินการ นิพจน= โครงสร2างควบคุม ฟ�งก=ชัน 
อาร=เรย= สตริง พอยน=เตอร= ตัวแปรแบบโครงสร2าง 
การแก2ป�ญหา และประยุกต=ใช2งาน 
 
 
 
 
  

ปรับช่ือวิชา 
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คพ456 วิศวกรรมซอฟต=แวร= 3(3-0-6) 
CP456 Software Engineering 
ซอฟต=แวร=และวิศวกรรมซอฟต=แวร= 
การวางแผนโครงงานซอฟต=แวร= กระบวนการ
วิเคราะห=ความต2องการการออกแบบซอฟต=แวร=
พ ื ้นฐาน การพัฒนาและการใช2งาน การประกัน
ค ุณภาพซอฟต=แวร= เทคนิคและกลย ุทธ= ในการ
ตรวจสอบซอฟต=แวร= การบำรุงรักษาและการบริหาร
ซอฟต=แวร= 

คพ252 วิศวกรรมซอฟต=แวร= 3(3-0-6) 
CP252 Software Engineering 
ซอฟต=แวร=และวิศวกรรมซอฟต=แวร= การวางแผน
โครงงานซอฟต=แวร= กระบวนการวิเคราะห=ความ
ต2องการการออกแบบซอฟต=แวร=พื้นฐาน การพัฒนา
และการใช2งาน การประกันคุณภาพซอฟต =แวร= 
เทคนิคและกลยุทธ=ในการตรวจสอบซอฟต=แวร= การ
บำรุงรักษาและการบริหารซอฟต=แวร= 
  

ปรับรหัส
วิชา เปลี่ยน 
แปลงหมวด
จากวิชา
เฉพาะด2าน
เลือกไปเป?น
วิชาบังคับ 

คพ316 การโปรแกรมบนอุปกรณ=พกพา 3(2-2-5) 
CP316 Mobile Programming 
ความรู2ทั่วไปเกี ่ยวกับมาตรฐาน เครือข�ายไร2สาย
และอ ุปกรณ=คอมพิวเตอร =แบบพกพา ภาษา
โปรแกรมบนอุปกรณ=พกพาและการประยุกต=ใช2ใน
งานด2านธุรกิจ 

คพ213 การโปรแกรมบนอุปกรณ=พกพา 3(2-2-5) 
CP213 Mobile Programming 
ความรู2ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐาน เครือข�ายไร2สายและ
อุปกรณ=คอมพิวเตอร=แบบพกพา ภาษาโปรแกรมบน
อุปกรณ=พกพาและการประยุกต=ใช2ในงานด2านธุรกิจ 

ปรับรหัสวิชา 
เปลี่ยนแปลง
หมวดจากวิชา
เฉพาะด2าน
เลือกไปเป?น
วิชาบังคับ  

คพ431 การสื่อสารข2อมลูและเครือข�ายคอมพิวเตอร= 
3(3-0-6) 
CP431 Data Communication and Computer 
Network 
หลักการการสื่อสารข2อมูล องค=ประกอบขั้นพื้นฐาน
ของระบบการสื่อสารข2อมูล เครือข�ายคอมพิวเตอร= 
สถาป�ตยกรรมการสื ่อสารข2อมูลและโปรโตคอล 
โปรโตคอลการหาเส2นทางแบบสถิตและพลวัต การ
ควบคุมการเข2าถึง การสร2างเครือข�ายด2วยอุปกรณ=
แลนสว ิทช ิ ่ ง  การสร 2าง เคร ือข � ายแลนเสม ือน 
โปรโตคอลชั้นทรานสปอร=ต โปรโตคอลสนับสนุนการ
แปลงหมายเลขไอพี 

คพ231 การสื่อสารข2อมลูและเครือข�ายคอมพิวเตอร= 
3(3-0-6) 
CP231 Data Communications and Computer 
Networks 
หลักการการสื่อสารข2อมูล องค=ประกอบขั้นพื้นฐาน
ของระบบการสื่อสารข2อมูล เครือข�ายคอมพิวเตอร= 
สถาป �ตยกรรมการสื ่อสารข2อมูลและโปรโตคอล 
โปรโตคอลการหาเส2นทางแบบสถิตและพลวัต การ
ควบคุมการเข2าถึง การสร2างเครือข�ายด2วยอุปกรณ=
แลนสว ิทช ิ ่ ง  การสร 2า งเคร ือข �ายแลนเสม ือน 
โปรโตคอลช้ันทรานสปอร=ต โปรโตคอลสนับสนุนการ
แปลงหมายเลขไอพี 

ปรับรหัสวิชา 
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คพ241 โครงสร2างข2อมูล 3(2-2-5) 
CP241 Data Structures 
โครงสร2างข2อมูลและข้ันตอนวิธีในการแก2ป�ญหา การ
แทนข2อมูลในระบบคอมพิวเตอร= โครงสร2างข2อมูล
และการประยุกต= การเรียงลำดับข2อมูลและการค2น
ข2อมูล 

คพ241 โครงสร2างข2อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
CP241 Data Structures and Algorithms  
โครงสร2างข2อมูลและอัลกอริทึมในการแก2ป�ญหา การ
แทนข2อมูลในระบบคอมพิวเตอร= การประยุกต=ใช2
โครงสร2างข2อมูล การเรียงลำดับข2อมูลและการค2น
ข2อมูล การวิเคราะห=ความซับซ2อนของอัลกอริทึม 
การออกแบบอัลกอริทึม  

ปรับช่ือวิชา
และคำอธิบาย
รายวิชา 

คพ323 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
CP323 Operating System 
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หลักการพื้นฐาน 
โปรเซสและการจ ัดการโปรเซส การจ ัดการ
หน�วยความจำ การจัดการอุปกรณ= การจัดการแฟ�ม 
ความปลอดภัยของระบบ  

คพ222 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
CP222 Operating Systems 
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หลักการพื้นฐาน 
โปรเซสและการจ ัดการ โปรเซส การจ ัดการ
หน�วยความจำ การจัดการอุปกรณ= การจัดการแฟ�ม 
ความปลอดภัยของระบบ 

ปรับรหัสวิชา 

คพ342 ระบบฐานข2อมูล 3(2-2-5) 
CP342 Database System      
คณิตศาสตร=ที่เกี่ยวข2อง การสร2างแบบจำลองและ
ออกแบบฐานข2อมูลเชิงส ัมพันธ= การทำให2เป?น
บรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสร2าง
แฟ�มข2อมูลและการทำดัชนี กระบวนการสอบถาม
ข2อมูล การรักษาความปลอดภัยฐานข2อมูล ความคง
สภาพของข2อมูล รายการการเปลี ่ยนแปลง การ
ควบคุมภาวะความพร2อมและการฟ��นสภาพ 

คพ242 ระบบฐานข2อมูล 3(2-2-5) 
CP242 Database Systems 
คณิตศาสตร=ที่เก ี่ยวข2อง การสร2างแบบจำลองและ
ออกแบบฐานข2อมูลเชิงสัมพันธ= การทำให2เป?นบรรทัด
ฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสร2างแฟ�มข2อมูล
และการทำดัชนี กระบวนการสอบถามข2อมูล การ
รักษาความปลอดภัยฐานข2อมูล ความคงสภาพของ
ข2อมูล รายการการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะ
ความพร2อมและการฟ��นสภาพ 
 
 
 
 
 
 
  

ปรับรหัสวิชา 



141 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

คพ322 สถาป�ตยกรรมคอมพิวเตอร= 3(3-0-6) 
CP322 Computer Architecture  
โครงสร2างพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร= การกำหนดเลขที่
อยู�ในหน�วยความจำ ชุดคำสั่งเครี่อง โปรแกรมย�อย 
การดำเนินการบนหน�วยควบคุม ไมโครโปรแกรม
คอนโทรล ดิจิตอลลอจิก การสร2างหน�วยควบคุมจาก
วงจรตรรกะ ระบบตัวเลข การสร2างหน�วยคำนวณ
และตรรกะจากวงจรตรรกะ หน�วยความจำ การ
สร2างหน�วยความจำจากวงจรตรรกะ ระบบพื้นฐาน
การนำข2อมูลเข2าและออก 

คพ323 สถาป�ตยกรรมคอมพิวเตอร= 3(3-0-6)  
CP323 Computer Architecture  
โครงสร2างพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร= การกำหนดเลขที่
อยู�ในหน�วยความจำ ชุดคำสั่งเครี่อง โปรแกรมย�อย 
การดำเนินการบนหน�วยควบคุม ไมโครโปรแกรม
คอนโทรล ดิจิตอลลอจิก การสร2างหน�วยควบคุมจาก
วงจรตรรกะ ระบบตัวเลข การสร2างหน�วยคำนวณ
และตรรกะจากวงจรตรรกะ หน�วยความจำ การสร2าง
หน�วยความจำจากวงจรตรรกะ ระบบพ้ืนฐานการนำ
ข2อมูลเข2าและออก  

ปรับรหัสวิชา 

คพ352 การวิเคราะห=และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
CP352 System Analysis and Design        
หลักการและป�ญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห=ความต2องการ
ของระบบและการสร2างแบบจำลองความต2องการ 
การปรับปรุงแบบจำลองความต2องการ การติดต�อ
ระหว�างวัตถุ ปฏิบัติการของวัตถุและการควบคุม 
การออกแบบระบบการออกแบบคลาส การออกแบบ
จำลองพฤติกรรมของระบบ เครื่องมือเทคนิคท่ีใช2ใน
การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ ภาษายูเอม็แอล 
กรณีศึกษา 

คพ353 การวิเคราะห=และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
CP353 Systems Analysis and Design 
หลักการและป�ญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห=ความต2องการ
ของระบบและการสร2างแบบจำลองความต2องการ 
การปรับปรุงแบบจำลองความต2องการ การติดต�อ
ระหว�างวัตถุ ปฏิบัติการของวัตถุและการควบคุม 
การออกแบบระบบการออกแบบคลาส การออกแบบ
จำลองพฤติกรรมของระบบ เครื่องมือเทคนิคที่ใช2ใน
การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ ภาษายูเอ็มแอล 
กรณีศึกษา  

ปรับรหัสวิชา 

- คพ301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและ
การวิจัย 3(3-0-6) 
CP301 English for Academic and Research 
Communication  
ศึกษาและฝEกทักษะการอ �าน ฟ�ง พูด และเขียน
ภาษาอังกฤษในการตีความและสังเคราะห=บทเรียน
และบทความทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 

เพิ่มรายวิชา
ใหม� 
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คพ490 หัวข2อทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1  
3(3-0-6) 
CP490 Selected Topics in Computer Science 
I 
ศึกษาหัวข2อและเทคโนโลยีที ่เกิดขึ ้นในป�จจุบันที่
น �าสนใจ กรณีศึกษา การค2นคว2า การอภิปรายใน
หัวข2อท่ีเก่ียวข2องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร= 

คพ491 วิทยาการคอมพิวเตอร=ประยุกต= 3(2-2-5) 
CP491 Applied Computer Science  
ศึกษาห ัวข2อและการประยุกต=ใช2เทคโนโลยีทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร=กับโจทย=ในภาคธุรกิจ ธนาคาร 
อุตสาหกรรมและอ ื ่น ๆ ที ่ เก ิดขึ ้นในป�จจุบ ันที่
น�าสนใจ กรณีศึกษา การค2นคว2า การอภิปราย 
  

เปลี่ยนรหัส
วิชา ช่ือวิชา
และคำอธิบาย
รายวิชา 

คพ493 การฝEกงาน 1(0-8-0) 
CP493 Internship 
เพ่ิมประสบการณ=วิชาชีพ โดยต2องผ�านการฝEกงานไม�
น 2อยกว�า 120 ชั ่วโมง และร ู 2จ ักนำความรู 2ด 2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร=ไปใช2ในการทำงาน โดยเน2นให2
ม ีความรับผิดชอบต�อหน2าที ่และส�วนรวม รวมท้ัง
ส�งเสริมให2มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

คพ494 การฝEกงาน 1(0-45-0) 
CP494 Internship  
เพ่ิมประสบการณ=วิชาชีพ โดยต2องผ�านการฝEกงานไม�
น 2อยกว �า 120 ชั ่วโมง และร ู 2จ ักนำความร ู 2ด 2าน
วิทยาการคอมพิวเตอร=ไปใช2ในการทำงาน โดยเน2นให2
มีความรับผิดชอบต�อหน2าที ่และส�วนรวม รวมท้ัง
ส�งเสริมให2มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ปรับรหัสวิชา 

คพ495 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1(0-2-1) 
CP495 Computer Science Seminar 
ส ัมมนาในห ัวข 2อท ี ่ เ ก ี ่ย วข 2 องทางว ิ ทย าการ
คอมพิวเตอร= และเทคโนโลยี การสืบค2นและการ
ทบทวนวรรณกรรม เร ียบเร ียง และการอ2างอิง
วรรณกรรม 

คพ495 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1(0-2-1) 
CP495 Computer Science Seminar  
สัมมนาในหัวข2อท่ีเก่ียวข2องทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร= และเทคโนโลยี การสบืค2นและการ
ทบทวนวรรณกรรม เรียบเรียง และการอ2างอิง
วรรณกรรม 

ปรับรหัสวิชา 

คพ498 โครงงานคอมพิวเตอร= 1 3(0-6-3) 
CP498 Individual Computer Project  I 
บุรพวิชา: คพ495   
ศึกษาค2นคว2ากำหนดป�ญหาวิจัยและการออกแบบ
การทดลองดำเนินการวจิัย การวิเคราะห= ข2อมลู
เก่ียวกับป�ญหาทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=  

คพ496 โครงงานคอมพิวเตอร= 1 3(0-6-3) 
CP496 Computer Project  I  
บุรพวิชา: คพ495   
ศึกษาค2นคว2ากำหนดป�ญหาวิจัยและการออกแบบ
การทดลองดำเนินการวิจัย การวิเคราะห= ข2อมูล
เก่ียวกับป�ญหาทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=  

ปรับรหัสวิชา 

คพ499 โครงงานคอมพิวเตอร= 2 3(0-6-3) 
CP499 Individual Computer Project II 
บุรพวิชา: คพ498  

คพ497 โครงงานคอมพิวเตอร= 2 3(0-6-3) 
CP497 Computer Project  II  
 บรุพวิชา: คพ496  

ปรับรหัสวิชา 
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โครงงานคอมพิวเตอร= 1  พัฒนาวิธีการเพื่อแก2ป�ญหา
ให 2สอดคล2องก ับโครงงานคอมพิวเตอร=  1 และ
นำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร=สู�สาธารณะ  

โครงงานคอมพิวเตอร= 1 พัฒนาวิธีการเพ่ือแก2ป�ญหา
ให 2สอดคล2องก ับโครงงานคอมพิวเตอร=  1 และ
นำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร=สู�สาธารณะ   

- คพ498 เตรียมสหกิจ 1(0-2-1) 
CP498  Co-operative education preparation  
ส ัมมนาในหัวข2อที ่ เก ี ่ยวข 2องกับการทางานทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร= การปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ 
ข2อบังคับ การนำเสนอ การทำความเข2าใจโจทย=ของ
ลูกค2า การประเมินจำนวนงานและต�อรองงาน 

เพิ่มวิชาใหม� 

- คพ499 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
CP499 Cooperative education  
บูรณาการความรู2ท่ีได2ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริง
ในสถานที ่ประกอบการที ่ให2ความร�วมมือในการ
จัดการกระบวนการเรียนรู 2อย�างเป?นระบบร�วมกัน 
โดยเริ่มตั้งแต�วางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต 
การนิเทศงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให2
เกิดทักษะการปฏิบัติงานด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 

เพิ่มวิชาใหม� 

วิชาเลือก 

คพ432 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร= 3(3-0-6) 
CP432 Computer Security  
ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร= การเข2ารหัสข2อมูล 
การรักษาความลับและป�องกันการถูกบิดเบือนของ
ข2อมูล การควบคุมการเข2าถึงข2อมูล ระบบความ
ปลอดภัยเครือข�าย คอมพิวเตอร=ไร2สาย อาชญากรรม
คอมพิวเตอร=และการป�องกัน 

คพ332 ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร= 3(3-0-
6) 
CP332 Cyber Security   
ระบบความม่ันคงปลอดภัยคอมพิวเตอร= การเข2ารหสั
ข 2อม ูล การร ักษาความลับและป�องก ันการถูก
บิดเบือนของข2อมูล การควบคุมการเข2าถึงข2อมูล 
ระบบความปลอดภัยเครือข�าย คอมพิวเตอร=ไร2สาย 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร=และการป�องกัน 
 
 
  

ปรับช่ือวิชา 
และรหัสวิชา 
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-  คพ371 การตลาดดิจทิัลและอีคอมเมิร=ซ 3(3-0-6) 
 CP371 Digital Marketing and E-Commerce 
ข2อมูลเชิงลึกทางการตลาด การแบ�งส�วน การกำหนด
เป�าหมายและการวางตำแหน�ง การจัดการความพึง
พอใจ การวิ เคราะห =ตลอดช �วงชีว ิตของลูกค2า 
ทางเลือกของลูกค2า การตัดสินใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ=
และราคา พฤติกรรมของลูกค2า การวิเคราะห=โซเชียล
มีเดีย  

เพิ่มวิชาใหม� 

คพ317 หลกัภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร=  
3(3-0-6) 
CP317 Programming Language and 
Processors  
หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวนทัศน= 
ร ูปแบบภาษาและความหมาย  การออกแบบและ
พัฒนาคอมไพเลอร= การวิเคราะห=ไวยากรณ=ภาษา
โปรแกรม การวิเคราะห=กฎเกณฑ=ตามบริบทภาษา 
การสร2างคำสั ่งของภาษาโปรแกรม การออกแบบ
และพัฒนาตัวแปลภาษาโปรแกรม 

คพ314  หลักภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร=  
3(3-0-6) 
CP314 Programming Language and 
Processors   
หล ักการของภาษาโปรแกรมและกระบวนทัศน= 
ร ูปแบบภาษาและความหมาย  การออกแบบและ
พัฒนาคอมไพเลอร= การวิเคราะห=ไวยากรณ=ภาษา
โปรแกรม การวิเคราะห=กฎเกณฑ=ตามบริบทภาษา 
การสร2างคำสั ่งของภาษาโปรแกรม การออกแบบ
และพัฒนาตัวแปลภาษาโปรแกรม 

ปรับรหัสวิชา 

- คพ465 การทำเหมืองข2อความ 3(3-0-6) 
DE465 Text Mining 
การจัดการข2อความภาษาธรรมชาติ กระบวนการ
จัดการคลังข2อความ เครื ่องมือที ่ใช2 ประมวลผล
ข2อความขนาดใหญ�แบบอัตโนมัติเพ่ือให2ได2ข2อมูลท่ี
เป?นประโยชน=จากข2อความ ศึกษากระบวนการ
เตรียมข2อมูลเบื้องต2น การตัดข2อความ การกำจัด
คำหยุด การแปลงคำให2อยู�ในรูปแบบรากศัพท= การ
ลดร ูปของคำ ศ ึกษาแอปพล ิ เคชันพ ื ้นฐานท่ี
เก่ียวข2องกับการทำเหมืองข2อความ 

เพ่ิมวิชาใหม� 
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คพ436 เครือข�ายคอมพิวเตอร=ภาคปฏิบัต ิ 3(2-2-5) 
CP436 Practical Computer Network 

คพ436 เครือข�ายคอมพิวเตอร=ภาคปฏิบัต ิ 3(2-2-5) 
CP436 Practical Computer Networks  

ปรับชื่อวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

- คพ466 เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ= 3(3-0-6) 
DE466 Biometric Technology 
ความรู 2เบื ้องต2นเกี ่ยวกับไบโอเมตริกซ= การแบ�ง
ประเภทของข2อมูลไบโอเมตริกซ= ระบบไบโอ
เมตริกซ=เพ่ือการยืนยันตัวตนและการระบุตัวบุคคล 
วิธีและเทคนิคการประมวลข2อมูลเพื ่อการร ู 2จำ
ข2อมูลไบโอเมตริกซ=ชนิดต�าง ๆ  การรักษาความเป?น
ส�วนตัวของข2อมูลไบโอเมตริกซ= การปลอมแปลง
ข2อมูลไบโอเมตริกซ=และวิธีการป�องกัน การถดถอย
ของประสิทธิภาพการรู2จำของระบบไบโอเมตริกซ= 

เพ่ิมวิชาใหม� 

คพ214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร= 2 3(2-2-5) 
CP214 Computer Programming II 
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร2างด2วยเครื่องมือขั้นสงู 
การทดสอบโปรแกรม การออกแบบส�วนปฏิสัมพันธ=
กับผู2ใช2 และการประยุกต=ใช2งาน 

คพ213 วิชาการโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 
CP213 Visual programming 
ศึกษาองค=ประกอบและรูปแบบภาษาของโปรแกรม
แบบจินตภาพ การออกแบบส�วนปฏิสัมพันธ=กับผู2ใช2 
การทำงานตามเหตุการณ= การทดสอบโปรแกรม และ
การประยุกต=ใช2งาน  

เปลี่ยน 
แปลงหมวด
จากวิชา
บังคับไป
เป?นวิชา
เลือก  

คพ435 ระบบฝ�งตัวเบือ้งต2น 3(3-0-6) 
CP435 Introduction to Embedded Systems 
พ ื ้นฐานระบบฝ �งตัวและเทคโนโลยีที ่ เก ี ่ยวข2อง 
ส � วนประกอบทางฮาร =ดแวร =ของระบบฝ � ง ตัว
ซอฟต=แวร =ระบบของระบบฝ �งต ัว เทคน ิคการ
วิเคราะห =และออกแบบระบบฝ�งตัว เทคนิคการ
พัฒนาและทดสอบโปรแกรมบนระบบฝ�งตัว การ
ประยุกต=ใช2ระบบฝ�งตัวบนเครือข�ายอินเทอร=เน็ตใน
ทุกสิ่ง 

คพ435 อินเทอร=เน็ตประสานสรรพสิ่งเบื้องต2น  

3(3-0-6) 
CP435 Introduction to Internet of Things  
 พ้ื้ืนฐานเครือข�ายอินเทอร=เน็ตในทุกสิ่งและ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข2อง อุปกรณ=อิเล็กทรอนิกส=และ
วงจรอิเลก็ทรอนิกส=เบื้องต2น คอนโทรลเลอร=บอร=ด 
เซ็นเชอร= แอกชูเอเตอร= พื้นฐานการเขียน
โปรแกรมควบคุมคอนโทรลเลอร=บอร=ด การ
ติดต�อสื่อสารในเครือข�ายอินเทอร=เน็ตในทุกสิ่ง  

ปรับช่ือวิชา
และคำอธิบาย
รายวิชา 

- คพ437 บลอ็กเชน 3(2-2-5) 
CP437 Blockchain 

เพ่ิมรายวิชา 
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พื้นฐานวิทยาการเข2ารหัสลับ ความหมาย หลักการ
ทำงาน ผลกระทบ การทำงานแบบกระจายศูนย= การ
สร2างบล็อกเชน สัญญาสมาร=ต การประยุกต=ใช2ของ
เทคโนโลยี บล็อกเชน สกุลเงินดิจิทัล เทคโนโลยีใหม� 
ที่ได2รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีบล็อกเชน 

- คพ372 การวิเคราะห=ข2อมลูและความชาญฉลาดทาง
ธุรกิจ 3(3-0-6) 
CP372 Data Analytics and Business 
Intelligence 
การว ิ เคราะห =ข 2อม ูล หล ักการการทำงานของ
นักวิเคราะห=ข2อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห=ข2อมูล 
หลักการพื้นฐานเก่ียวกับจินตทัศน=ข2อมูล การสื่อสาร
ด2วยข2อมูล หลักการออกแบบกราฟCก การรับรู2ของ
มนุษย= ทฤษฎีสี และเทคนิคในการนำเสนอข2อมูล 
และการนำเสนอและการสื่อสารข2อมูลด2วยเคร่ืองมือ
จินตทัศน= ความชาญฉลาดทางธุรกิจ 

เพ่ิมรายวิชา 

คพ443 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3(3-0-6) 

CP443   Management Information System 

องค=กร การจัดการ ระบบสารสนเทศ และกลยุทธ=ใน
การจัดการ การจัดการโครงสร2างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับองค=กร การพัฒนาและการ
จัดการระบบสารสนเทศ แนวโน2มของเทคโนโลยีใน
ป�จจุบัน  

 คพ443 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(3-0-6) 

 CP443   Management Information Systems 

องค=กร การจัดการ ระบบสารสนเทศ และกลยุทธ=ใน
การจัดการ การจัดการโครงสร2างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับองค=กร การพัฒนาและการจัดการ
ระบบสารสนเทศ แนวโน2มของเทคโนโลยีในป�จจุบัน 
ศึกษาหัวข2อและการประยุกต=ใช2เทคโนโลยีทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร=ท่ีเกิดข้ึนในป�จจบุันท่ีน�าสนใจ 
กรณีศึกษา การค2นคว2า การอภิปราย 

ปรับชื่อวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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2.2 มีการตัดรายวิชาเฉพาะด2านเลือกออกจำนวน 10 รายวิชา ดังนี้ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะด-านเลือก 
คพ215 การโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 
CP215 Game Programming  
ศึกษาเก่ียวกับหลักการพื้นฐานการโปรแกรมเกม
คอมพิวเตอร= การสร2างภาพกราฟCก การเคลือ่นท่ี
ของวัตถุ การชนกันของวัตถุ การออกแบบเกม 
ป�ญญาประดิษฐ=สำหรับเกม การโปรแกรมเกมบน
เครือข�ายคอมพิวเตอร=  

- ตัดออก 

คพ353 เว็บเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
CP353 Web Technology   
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต= เทคโนโลยีฝ��ง
ไคลเอนต= เทคโนโลยีฝ��งเซิร=ฟเวอร= การจัดการ
ข2อมูลระดับแบ็คเอ็น เครือ่งมือและการประยุกต=
งานด2วยเว็บเทคโนโลยี การใช2งานเฟรมเวิร=คด2าน
เว็บ การสร2างบริการบนเว็บ และเทคโนโลยีเกิดขึ้น
ตามความเปลี่ยนแปลง 

-  ตัดออก 

คพ354 การปฏสิัมพันธ=ระหว�างมนุษย=และ
คอมพิวเตอร= 3(3-0-6) 
CP354 Human and Computer Interaction
หลักการและวิธ ีการออกแบบส�วนปฏิส ัมพันธ=
ระหว�างมนุษย =ก ับคอมพิวเตอร =  แบบจำลอง
ความคิด กรอบการรับรู2 การปฏิสัมพันธ=ทางสังคม
และอารมณ=ความรู2สึก ส�วนติดต�อผู2ใช2 การรวบรวม
ข2อมูลเพื่อนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบ
และสร2างต2นแบบ และการประเมินผล  

- ตัดออก 

คพ355 คอมพิวเตอร=กราฟฟCก 3(2-2-5) 
CP355 Computer Graphics 
ความรู 2 เบ ื ้องต 2นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร =กราฟCก 
เทคนิค วิธีการ เครื ่องม ือและการประยุกต=ใช2 
เทคนิคคอมพิวเตอร=กราฟCก 2 มิติ การปฏิสัมพันธ=

- ตัดออก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
และการติดต�อกับผู2ใช2 การประมวลผลภาพเบือ้งต2น 
เทคนิคคอมพิวเตอร=กราฟCก 3 มิติ การสร2างโมเดล 
3 มิติ การแปลงเชิง 3 มิติ การสร2างมุมมองและ
การสร2างภาพ 3 มิติ  
คพ444 การค2นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 
CP444 Information Retrieval 
ระบบการจัดเก็บสารสนเทศและระบบการค2นคืน
เบื้องต2น การวิเคราะห= การทำดัชนี การจัดเก็บ 
การค2นหา การค2นคืน การนำเสนอสารสนเทศ 
โมเดลการประมวลผลเอกสาร การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการค2นคืน การจำแนก
ประเภทเอกสาร 

- ตัดออก 

คพ445 ระบบคลงัข2อมูล 3(3-0-6) 
CP445 Data Warehouse System 
นิยามและหลักการขั้นพ้ืนฐานของระบบ
คลังข2อมูล  สถาป�ตยกรรมคลังข2อมูล การออกแบบ
คลังข2อมูล การนำข2อมลูเข2าคลังข2อมูล คลังข2อมูล
เชิงวิเคราะห= และการใช2ซอฟต=แวร=สำเร็จรูป
สำหรับการสร2างและประยุกต=ใช2คลงัข2อมูล 

- ตัดออก 

คพ446 การทำเหมืองข2อมูลเบื้องต2น 3(3-0-6) 
CP446 Introduction to Data Mining 
การสำรวจและวิเคราะห=ข2อมลู กระบวนการ
เตรียมพร2อมข2อมูล การประเมินสมรรถนะและ
ความน�าเช่ือถือ การหากฎความสมัพันธ= การ
จำแนกประเภทข2อมูล การแบ�งกลุ�มข2อมลูอัตโนมัติ 
การตรวจสอบค�าผิดปกติ เทคนิคการค2นหาความรู2
จากฐานข2อมูลและการประยุกต=ใช2งาน  

- ตัดออก 

คพ483 ทฤษฎีการคำนวณ 3(3-0-6) 
CP483 Theory of Computation 
ทฤษฎีออโตมาตา เครื่องทัวริ่ง ป�ญหาท่ีไม�มีข้ันตอน
วิธีสำหรับออโตมาตาสถานะจำกัดเชิงกำหนดและ

- ตัดออก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
ไม �เชิงกำหนด ทฤษฎีของเครื ่องจ ักรที ่ม ีความ
ซับซ2อน  
คพ491 หัวข2อทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 2  
3(3-0-6)  
CP491 Selected Topics in Computer 
Science II 
ศึกษาหัวข2อและเทคโนโลยท่ีีเกิดขึ้นในป�จจุบันท่ี
น�าสนใจ กรณีศึกษา การค2นคว2า การอภิปรายใน
หัวข2อท่ีเก่ียวข2องกับวิชาทางสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร=  

-  ตัดออก 

คพ492 หัวข2อทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 3  
3(3-0-6) 
CP492 Selected Topics in Computer 
Science III 
ศึกษาหัวข2อและเทคโนโลยท่ีีเกิดขึ้นในป�จจุบันท่ี
น�าสนใจ กรณีศึกษา การค2นคว2า การอภิปรายใน
หัวข2อท่ีเก่ียวข2องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร= 

-  ตัดออก 

 
2.3 มีการตัดรายวิชาจากหมวดวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู2ออกจำนวน 2 รายวิชา ดังนี ้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
หมวดวิชาพัฒนาทักษะการเรยีนรู- 

วทศ301 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร= 1  
3(3-0-6) 
SCI301 English for Science I 
ศึกษาและฝEกทักษะการอ�าน ฟ�ง พูด และเขียน 
ความเข2าใจหลักไวยากรณ=โครงสร2างและสำนวน
ภาษาอังกฤษในเนื ้อหาบทเรียนและบทความทาง
วิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี 

- ตัดออก 

วทศ302 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร= 2 3(3-
0-6) 
SCI302 English for Science II 

- ตัดออก 
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 ศึกษาและฝEกทักษะการอ�าน ฟ�ง พูด และเขียน
ภาษาอังกฤษในการตีความและสังเคราะห=บทเรียน
และบทความทางวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี 

 
2.4 จัดรายวิชาออกเป?นชุดรายวิชาต�าง ๆ ได2แก� หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา, หมวดวิชาบังคับ 11 ชุดวิชา 
และหมวดวิชาเลือก 2 ชุดวิชา หมวดวิชาโท 6 ชุดวิชา ดังแสดงในภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบความ
สอดคล2องของผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง (CLOs) ผลการเรียนรู2ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) และผลการ
เรียนรู2ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
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