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คณะ/วิทยาลัย    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :  0704 

ภาษาไทย  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Computer Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ชื่อย่อ (ไทย)  :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Computer Science) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.Sc. (Computer Science) 

3. วิชาเอก 

ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 126 หน่วยกิต 
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5.2  ประเภทของหลักสูตร 

            หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

     5.3  ภาษาที่ใช้ 

        ภาษาไทย     
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5.4  การรับเข้าศึกษา 

       รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

                 ไม่มี 

5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

                 ให้ปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2560 

6.2  คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร  

       ในการประชุมครั้งที่ 34 (5/2559)  วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 

     6.3  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

        ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560   

 6.4  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

       ครั้งที่ 119(3/2560) เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560                   

6.5  สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

      ครั้งที ่3/2560 วันที่  23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560      

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

     8.1 นักพัฒนาซอฟท์แวร์/นักเขียนโปรแกรม 

8.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 

     8.3 นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

     8.4 นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

     8.5 ผูจ้ัดการโครงการซอฟต์แวร์ 

     8.6 ผูป้ระสานงานโครงการซอฟต์แวร์ 

     8.7 ผูอ้อกแบบและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล(ระบบสารสนเทศ) 

     8.8 ผูดู้แลและบ ารุงรักษาระบบเครอืข่ายและเครื่องแม่ขา่ย 

     8.9 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้ศาสตรด์้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดั

บ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวสุรางคนา ระวังยศ 

 

35599001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Computer Science and Engineering 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

University of Louisville, USA. 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2557 

2545 

2541 

2 นายเกียรตกิุล สุขสมสถาน 35301005XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยรังสิต 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

2548 

2542 

3 นายเชาวน์  ปอแกว้ 16798001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2555 

2552 

4 นายธนวัฒน ์แซ่เอยีบ 58399900XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 

2541 

5 นายธรรมรัตน์ ธรรมา 37605004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

6 นายวรกฤต แสนโภชน ์ 36599005XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2548 

2544 
 

 



4 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

           10.1  มหาวิทยาลัยพะเยา 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

        ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ

เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี

ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาใน

หลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อม

ล้ าทางสังคม เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การ

น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี

ส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่ง

ค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  นอกจากนี้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

การพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีขอ้จ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดใน

เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และ

การประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะ

ด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้

ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้ง

การพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุด

แข็งในสังคมไทย ประกอบกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 

2020) และร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.

2557-2561 คือการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนให้ทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้ เพิ่มบทบาทของอุตสาหกรรมไอซทีีตอ่ระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ และยกระดับความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว โดย

กรอบนโยบาย ICT2020 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
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(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึงและมีความ

ปลอดภัย  

(2) พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

(3) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอซทีี  

(4) ใช้ไอซีทีเพื่อสรา้งนวัตกรรมบริการของภาครัฐ  

(5) พัฒนาและประยุกต์ใชไ้อซทีี เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิต  

(6) พัฒนาและประยุกต์ใชไ้อซทีีเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

(7) พัฒนาและประยุกต์ไอซีทีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซ่ึงต้องใช้

บุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมากเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่

จ าเป็นส าหรับการพัฒนาประเทศ 

 11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

       สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้

ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ซ่ึงการใช้เครือข่ายความเร็วสูงและ

อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งปกติธรรมดาในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่อง การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคา

และค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก  

     การส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ความรอบรู้ ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ 

และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศลีธรรมและส านึกในคุณธรรม จรยิธรรม

ในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

       เนื่องจากสภาวการณ์ภายนอก ส่งผลกระทบโดยตรงกับ การพัฒนาหลักสูตร ที่ต้อง

สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการผลติบุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพในการ

พัฒนาตนเอง สามารถสร้างและใช้ปัญญารวมหมู่ แบบบูรณาการ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน เน้นด้าน

วิชาการ และวิชาชีพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่เก่งและเป็นคนดีของสังคม 
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

       เนื่องจากปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาเน้น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ซ่ึง

ชุมชนจะเข้มแข็งได้ต้องสามารถก้าวทันการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรจงึต้องเน้นและส่งเสริมการการผลิตบุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สามารถสร้างและใช้ปัญญารวมหมู่ แบบบูรณาการ เพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน เน้นด้านวิชาการ และวิชาชีพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่เก่งและเป็นคนดีของ

สังคม 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 001101 การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 
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13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศลิปศาสตร ์

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics l 

3(2-2-5) 

247222 ความน่าจะเป็นและสถิติ 

Probability and Statistics 

3(2-2-5) 

241325 ระเบียบวิธีเชงิตัวเลข   

Numerical Methods  

3(2-2-5) 

241334 คณิตศาสตรเ์ต็มหน่วย   

Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 

 

   

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

225111 การเขียนโปรแกรมเชงิโครงสร้าง  

Structured Programming 

3(2-2-5) 

225331 แนวคิดของระบบปฎิบัติการ 

Operating System Concepts 

3(2-2-5) 

225361 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร ์ 

Software Analysis and Design 

3(2-2-5) 

225371 ปัญญาประดิษฐ์พืน้ฐาน 

Introduction to Artificial Intelligence  

3(2-2-5) 

225382 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 

Software Engineering Concepts 

3(2-2-5) 

225241 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีขั้นพื้นฐาน   

Data Structures and Fundamental Algorithms 

3(2-2-5) 

225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
Computer Networks and Internets 

3(2-2-5) 

227252 การออกแบบและพัฒนาส่วนตอ่ประสาน 

User Interface Design and Implementation 

3(2-2-5) 
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225261 การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล  
Database System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

225491 การเตรียมพร้อมฝกึประสบการณ์วชิาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์  

Preparation for Computer Science Professional Experience  
  

1(0-2-1) 
(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

225251  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
Computer Networks and Internets 

3(2-2-5) 

225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile Application Development 

3(2-2-5) 

225351 ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย 

Computer and Network Security 

3(2-2-5) 

 

13.3  กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

225120  ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม  

Programming Methodology 

3(2-2-5) 

13.4 การบรหิารจัดการ 

13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/

ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 
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13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

           จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ

อาจารย์  ผูป้ระสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คือท าหน้าที่ประสานงาน/ ช่วย

ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/คณะวิชาอื่นหรือสถาบัน

ภายนอกที่เก่ียวข้อง ในด้านเนือ้หาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้ของ

แต่ละรายวิชา รวมทั้งจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามเพื่อ

เป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ  

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรสีาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

    เด่นวิทยาการคอมพิวเตอร์  เก่งเทคโนโลยี มีความเพียร เรียนรู้ร่วมกัน ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลง 

1.2  ความส าคัญ 

      หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตผู้ช านาญด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้ปัญญารวมหมู่

แบบบูรณาการ อีกทั้งยังสามารถศกึษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตพร้อมใช้ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

      1.3.1  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ

สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ในการพัฒนาระบบงานทางด้าน

คอมพิวเตอร์ ทั้งในหลักการทฤษฎีและเชงิปฏิบัติ  และสามารถพัฒนาระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการท างานตามข้อก าหนดขององค์กรหรอืบุคคล 

      1.3.2  เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มี

ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสารให้ผูอ้ื่นเข้าใจได้ สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีทักษะการบริหารจัดการการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถวิเคราะห์ 

ตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างเป็นระบบ และมีศักยภาพในการ

ค้นคว้า ติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ 

     1.3.3  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีและมีความภาคภูมิใจในคุณค่าของวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มีจรรยาบรรณในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ตระหนักถึงผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคมในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทั้งในด้าน

กฎหมายและจริยธรรม มีความมุ่งมั่น พากเพียรในการพัฒนาศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เกิด

ความก้าวหน้า 

     1.3.4  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  มีจิตอาสา  

สามารถถ่ายทอด แนะน าเทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้กับท้องถ่ิน สามารถ

ประยุกต์เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรงุหลักสูตรใหม้ีมาตรฐาน

ไม่ต่ ากวา่ที ่สกอ. ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน

จากหลักสูตรในระดับสากล 

(ACM/IEEE) 

2. ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของธุรกจิ 

และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

ความต้องการของผูป้ระกอบ 

การด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

1. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บัณฑติของสถาน

ประกอบการ  

2. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในทักษะ 

ความรู้ ความสามารถใน

การท างานของบัณฑิต  

3. รายงานผลส ารวจความ  

ต้องการของตลาดแรง 

งานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน

การสอนและบริการวิชาการ ให้

มีประสบการณ์จากการน า

ความรู้ทางวทิยาการ

คอมพิวเตอร์ไปปฎิบัติงานจรงิ 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนให้ท างาน

บริการวิชาการแก่องค์กร

ภายนอก 

1.ปริมาณงานบริการวิชาการ

ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่มี 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

         2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 ปัญหาด้านพืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

  2.3.2 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศกึษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 

  2.3.3 ปัญหาด้านความเข้าใจในหลักสูตรก่อนมาเรียน   
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

           2.4.1 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  

ทางมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเรยีน 

  2.4.2 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการเรียนในระดับ

มัธยมศกึษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และจัดให้มีการติดตามดูแลมากเป็นพิเศษโดยอาจารย์ที่ปรึกษา นักพัฒนา

นิสติ 

  2.4.3 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเข้าใจในหลักสูตรก่อนมาเรียน 

ทางมหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะจัดให้มีการออกแนะแนวสาขาวิชา

ต่างๆ ให้แก่นักเรียนในพืน้ที่เป้าหมาย 

2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     60 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

11,561,440 

11,561,440 

- 

12,255,126 

12,255,126 

- 

12,990,433 

12,990,433 

- 

13,725,740 

13,725,740 

- 

13,725,740 

13,725,740 

- 

2. งบด าเนินการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

1,600,000 

300,000 

1,000,000 

300,000 

- 

1,700,000 

300,000 

1,000,000 

400,000 

- 

1,800,000 

400,000 

1,000,000 

400,000 

- 

1,900,000 

500,000 

1,000,000 

400,000 

- 

2,000,000 

600,000 

1,000,000 

400,000 

- 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

600,000 

600,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

800,000 

800,000 

4. งบเงินอุดหนุน 2,074,000 2,040,000 2,150,000 2,256,000 2,300,000 

รวมรายจ่าย 15,835,440 16,699,126 17,640,433 18,581,740 18,825,740 

2.7  ระบบการศึกษา 

           แบบช้ันเรยีน 

                   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                   แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

      แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

      อื่นๆ (ระบุ) 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

       เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร       

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

         โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 วิชาศกึษาทั่วไปบงัคับ  21 30 

   1.2 วิชาศกึษาทั่วไปเลือก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 91 90 

   2.1  วิชาแกน ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 25 15 

   2.2  วิชาเอกบังคับ ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 51 57 

- กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและ
ระบบสารสนเทศ 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต - 6 

- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต - 6 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง

ซอฟต์แวร์ 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต - 18 

- กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของ
ระบบ 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต - 21 

- กลุ่มฮาร์ดแวร์และ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต - 6 

   2.3  วิชาเอกเลือก  9 12 

   2.4  ประสบการณ์ภาคสนาม  6 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 127(1) 126(1) 
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3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ  จ านวน   30  หน่วยกิต 

       001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

002201  พลเมืองใจอาสา   3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environment Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต 

  2.1) วิชาแกน จ านวน  15  หน่วยกิต 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics l 

3(2-2-5) 

241325 ระเบียบวิธีเชงิตัวเลข    

Numerical Methods  

3(2-2-5) 
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241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   

Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 

247222 ความน่าจะเป็นและสถิติ 

Probability and Statistics 

3(2-2-5) 

 

  2.2) วิชาเอกบังคับ  จ านวน 57 หน่วยกิต 

  กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ   จ านวน  6 หน่วยกิต 
225361  การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร ์ 

Software Analysis and Design 

3(2-2-5) 

225391 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

  
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จ านวน    6 หน่วยกิต 

225261 การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล  
Database System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

 

227252 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน   
User Interface Design and Implementation 

3(2-2-5) 

 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จ านวน    18 หน่วยกิต 

225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น  

Introduction to Computer Science 

3(3-0-6) 

225111 การเขียนโปรแกรมเชงิโครงสร้าง  

Structured Programming 

3(2-2-5) 

225211 การเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ 

Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

225381 การวิเคราะห์และออกแบบเชงิวัตถุ    

Object Oriented Analysis and Design 

3(2-2-5) 

225382 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 

Software Engineering Concepts 

3(2-2-5) 

225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Computer Science Project 

3(2-2-5) 
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กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ จ านวน    21 หน่วยกิต 

225101 ตรรกะพืน้ฐานและการแก้ปัญหา   

Basic Logic and Problem Solving 

3(2-2-5) 

225241 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีขั้นพื้นฐาน   

Data Structures and Fundamental Algorithms 

3(2-2-5) 

225242 การออกแบบและวิเคราะห์ขัน้ตอนวิธี 

Design and Analysis of Algorithms 

3(2-2-5) 

225251 เครอืข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

Computer Networks and Internets 

3(2-2-5) 

225301 ทฤษฎีการค านวณ  

Theory of Computation 

3(3-0-6) 

225313 แนวคิดของภาษาโปรแกรม  

Programming Language Concept 

3(2-2-5) 

225371 ปัญญาประดิษฐ์พืน้ฐาน 

Introduction to Artificial Intelligence  

3(2-2-5) 

 
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      จ านวน  6 หน่วยกิต 

225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   

Computer Architectures 

3(2-2-5) 

225331 แนวคิดของระบบปฎิบัติการ 

Operating Systems Concepts 

3(2-2-5) 

 

  2.3) วิชาเอกเลือก                ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

ให้เลือกรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ไม่เกิน 2 กลุ่ม ดังน้ี 

  กลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ 

225321 การโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน 

Web Application Programming 

3(2-2-5) 

225322 พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 

Introduction to Visual Programming 

3(2-2-5) 

225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์

เคลื่อนที่ 

Mobile Application Development 

3(2-2-5) 
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225324 การพัฒนาโปรแกรมเชงิวัตถุประยุกต์ 

Applied Object-oriented Programming 

3(2-2-5) 

225421 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 

Parallel Programming 

3(2-2-5) 

225422   การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Micro Controller Programming 

3(2-2-5) 

225451 การเขียนโปรแกรมบนเครอืข่าย 

Network Programming 

3(2-2-5) 

225496 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Current Topic in Computer Science 

3(2-2-5) 

   
 
  กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล 

222313 คลังข้อมูล 

Data Warehouse            

3(2-2-5) 

225362 วิทยาการคณนา 

Computational Science 

3(2-2-5) 

225363 เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

Cloud Computing Technology 

3(2-2-5) 

225364 หลักการพืน้ฐานระบบการค้นคืนสารสนเทศ   

Fundamental of Information Retrieval System 

3(3-0-6) 

225461 ระบบฐานความรู้  

Knowledge Based System 

3(2-2-5) 

225462 การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่                                                         

Big Data Analytics 

3(2-2-5) 

226416 เหมืองข้อมูล 

Data Mining 

3(3-0-6) 
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  กลุ่มเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

225341 ทฤษฎีกราฟ 

Graph Theory 

3(3-0-6) 

225351  ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย 

Computer and Network Security 

3(2-2-5) 

222362 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

Expert System and Decision Support System 

3(2-2-5) 

225372 การเรียนรู้ของเครื่องกล 

Machine Learning 

3(3-0-6) 

225423   การประมวลผลภาพดิจทิัลเบือ้งต้น  

Introduction to Digital image Processing 

3(2-2-5) 

225424 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

Computer Graphics 

3(3-0-6) 

225452 ระบบกระจาย 

Distributed System 

3(2-2-5) 

   
  2.4) ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวน  6 หน่วยกิต 

225491 

 

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชา ชีพ

วิทยาการคอมพิวเตอร์  

Preparation for Computer Science Professional 

Experience   

1(0-2-1) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

225493 การศกึษาอิสระ * 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

225494 การฝึกงาน * 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 

225495 สหกิจศกึษา * 

Co-Operative Education 

6 หน่วยกิต 

   

หมายเหตุ  * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                นิสิตสามารถเลือกเรียน รายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

Introduction to Computer Science 

3(3-0-6) 

225101 ตรรกะพืน้ฐานและการแก้ปัญหา   

Basic Logic and Problem Solving 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics l 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

225111 การเขียนโปรแกรมเชงิโครงสร้าง 

Structured Programming 

3(2-2-5) 

225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Architecture 

3(2-2-5) 

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   

Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

225211 การเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ 

Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

225241 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีขั้นพื้นฐาน   

Data Structures and Fundamental 

Algorithms 

3(2-2-5) 

247222 ความน่าจะเป็นและสถิติ 

Probability and Statistics 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

225242 การออกแบบและวิเคราะห์ขัน้ตอนวิธี 

Design and Analysis of Algorithm 

3(2-2-5) 

225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
Computer Networks and Internets 

3(2-2-5) 

225261 การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล  
Database System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

227252

  

การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน 
User Interface Design and 
Implementation 

3(2-2-5) 

241325 ระเบียบวิธีเชงิตัวเลข 

Numerical Methods 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

225301 ทฤษฏีการค านวณ  

Theory of Computation 

3(3-0-6) 

225331 แนวคิดระบบปฎิบัติการ 

Operating System Concept 

3(2-2-5) 

225381 การวิเคราะห์และออกแบบเชงิวัตถุ    

Object Oriented Analysis and Design 

3(2-2-5) 

225382 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 

Software Engineering Concepts 

3(2-2-5) 

225XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

225313 แนวคิดของภาษาโปรแกรม  

Programming language Concept 

3(2-2-5) 

225361 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร ์ 

Software Analysis and Design 

3(2-2-5) 

225371 ปัญญาประดิษฐ์พืน้ฐาน 

Introduction to Artificial Intelligence  

3(2-2-5) 

225391 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

225XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

225491 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิ ชา ชีพ

วิทยาการคอมพิวเตอร์  

Preparation for Computer Science Professional 

Experience 

1(0-2-1) 
(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  

Computer Science Project 

3(2-2-5) 

225XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

225XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 12 หน่วยกิต 

   

ภาคการศึกษาปลาย 

* ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

225493 การศกึษาอิสระ * 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

225494 การฝึกงาน * 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 

225495 สหกิจศึกษา * 

Co-Operative Education 

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101 การใช้ภาษาไทย        3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through the use of appropriate Thai  

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม         3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใชภ้าษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชญิชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading 

and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone, 

accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation 

in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง       3(2-2-5) 

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 Skills of English language:  listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   3(2-2-5)

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

การอ่านกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา        3(2-2-5) 

   Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation 

to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม        3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมของท้องถ่ินไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

 Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions  
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล       3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 Fundamentals of  technology:  hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste processing and environmental 

saving 

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห์ คิดสรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal 

setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 
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economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control 

and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University 

of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

  Listening and Speaking in Daily Life 

    ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชวีิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การทักทาย 

การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซ้ือของ การตอ่รองราคา การเชญิ การตอบรับ

และการปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การเสนอความ

ช่วยเหลือ การบอกขัน้ตอน  
English listening and speaking skills for communication in daily life, sentence patterns, greetings, 

introducing, sating goodbye, accepting, refucing, purchasing, bargaining, invitation, acceping and rejecting 

invitation, blessing, asking and giving direction, making request, offering help, giving instruction 

 

222313  คลังข้อมูล 3(2-2-5)

 Data Warehouse 

 แนวคิดการท าคลังข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล ตัวแบบข้อมูลพหุ

มิติ การออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูล เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคลังข้อมูล การจัดการธุรกิจ 

การประยุกต์ใชค้ลังข้อมูลกับองค์การ 

 Concepts of data warehousing, data warehouse components and architecture, dimension 

modeling, designing and implementing data warehouse, tools for data warehouse development, 

business management, applied data warehouse for organization 
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222362 ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

 Expert Systems Decision Support System 

 ความรู้เบื้องต้นของระบบผู้เช่ียวชาญ ลักษณะส าคัญ สถาปัตยกรรม แบบจ าลอง การแสดง

ความรู้ ประสิทธิภาพของการใช้กฎ การจัดแบ่งประเภทความรู้ การจัดการองค์ความรู้ การตัดสินใจ 

และการสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการพัฒนาระบบ ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์และส่วนต่อประสาน การประเมินผล เครื่องมือส าหรับการพัฒนาระบบทฤษฎีพื้นฐาน การ

ตัดสินใจและการสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการองค์ความรู้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ การพัฒนาระบบ การประเมินผล  

 Introduction to Expert Systems ( ES) , characteristics, architecture, models, knowledge 

representation, rule efficiency, knowledge classification, knowledgement management, decision 

making and computerized decision support, Decision Support System (DSS), system development, 

hardware, software and user interface, evaluation, development tools for ES and DSS Fundamental 

theories, decision making and computerized decision support, knowledge management, hardware 

and software for decision support systems, decision support systems applications, development of 

decision support systems, decision support systems evaluation 

 

225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 

 Introduction to Computer Science 

พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ระบบจ านวนและการแทนข้อมูล  การจัดการข้อมูลและ

ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ความเสี่ยงในการใช้คอมพิวเตอร์ กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพทาง

คอมพิวเตอร ์

  Development of computer, computer hardware, computer software, computer networks, Internet 

and its applications, number system and data representation, data management and database systems, 

introduction to information systems, computer security risk, computer law and ethics 

 

225101 ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา  3(2-2-5) 

 Basic Logic and Problem Solving 

 กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การใช้ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา

การวิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุมแบบล าดับ โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก โครงสร้าง

ควบคุมแบบท าซ้ า หลักการเขียนโปรแกรม รหัสเทียม ผังมโนภาพ ตัวกระท าการและนิพจน์ การรับและ

แสดงผลขอ้มูล ค าสั่งควบคุม ฟังก์ชัน แถวล าดับ ชนิดขอ้มูลแบบโครงสร้าง 
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 Computer process, reasoning and solving problems using logic, problem analysis, flowchart, 

sequence control structure, selection control structure, repetition control structure, principle of 

programming, pseudo code, mind map, operators and expression, input and output, control 

statement, function, array, structure data type 

 

225111 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง  3(2-2-5) 

 Structure Programming 

 โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัวกระท าการและนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ช่ัน การรับ

และแสดงผลข้อมูล ค าสั่งควบคุมแบบล าดับ ค าสั่งควบคุมแบบทางเลือก ค าสั่งควบคุมแบบท าซ้ า แถว

ล าดับ ฟังก์ชัน ชนิดขอ้มูลแบบโครงสร้าง ตัวชี้ต าแหน่ง การด าเนินการกับไฟล์  

 Program structure, type of variables, operators and expression, library function, input and 

output, sequence control statement, selection control statement, repetition control statement,  array, 

function, structure data type, pointer, file operation 

 

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม  3(2-2-5) 

 Programming Methodology 

 กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม 

โครงสร้างของโปรแกรม ตัวกระท าการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล ค าสั่งควบคุม ฟังก์ชัน 

แถวล าดับ ชนิดขอ้มูลแบบโครงสร้าง 

 Computer process, flowchart, problem analysis, flowchart, control structure, program 

structure, operators and expression, input and output, control statement, function, array, structure 

data type 

 

225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

 Computer Architectures 

 ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจ านวน รูปแบบการแทนข้อมูล พีชคณิตบูลีนและดิจทิัล

ตรรกะ ภาษาแอสเซมบลี รูปแบบค าสั่ง วิธีการอ้างถึงข้อมูลในหน่วยความจ า ระบบหน่วยความจ า 

ระบบไอโอ ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 

             History of computer, number system, data representation, Boolean algebra and digital 

logic, assembly language, instruction format, addressing mode, memory system, I/O system, modern 

computer system 
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225211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 

 Object-Oriented Programming 

    หลักการเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุเบือ้งต้น คลาส การห่อหุม้ การซ่อนสารสนเทศ การสบืทอด 

การสร้างฟังก์ชัน การโอเวอร์โหลดตัวด าเนินการและฟังก์ช่ัน การพ้องรูป เจเนรคิและคอลเลคชั่น การ

ทดสอบ และการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม  

  Introduction to object-oriented programming concepts, class, encapsulation, information 

hiding, inheritance, constructor and deconstructor function, operator overloading and function 

overloading, polymorphism concepts, generics and collections, program testing and debugging. 

 

225241  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีขั้นพื้นฐาน                                          3(2-2-5) 

            Data Structures and Fundamental Algorithms 

ชนิดข้อมูลนามธรรม กองซ้อน แถวคอย รายการและรายการแบบเชื่อมโยง กราฟ ต้นไม้ การ

วิเคราะห์ขัน้ตอนวิธี การเรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล 

Abstract data types, stack, queue, list and linked-list, graph, tree, algorithm analysis, sorting 

and searching 

 

225242 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 

 Design and Analysis of Algorithms 

 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ความซับซ้อน ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ การ

แบ่งแยกและเอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีเชงิกราฟ ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์  

Design and analysis of algorithms, complexity analysis, greedy algorithms, divide and 

conquer, dynamic programming, graph algorithms, NP-complete problems 

 

225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   3(2-2-5) 

             Computer Networks and Internets   

 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่าย แบบจ าลองเครือข่าย ชนิดข้อมูลและ

สัญญาณ สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารและการมัลติเพล็กซ์ อุปกรณ์เครือข่าย การตรวจจับข้อผิดพลาด 

การควบคุมการไหลของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด  โปรโตคอลเครือข่าย  ไอพีแอดเดรส 

เครือข่ายย่อย การจัดเส้นทางแบบคงที่และแบบพลวัต เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความมั่นคงของเครือข่าย 

เทคนิคการเข้ารหัส 
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 Computer network technology, type of network, network model, type of data and signal, 

transmission media and multiplex, network hardware, errors, error Detection and error Control, data 

flow control, network protocol, IP address, subnet, static and dynamic routing, Internet, network 

security, cryptography 

 

225261   การวเิคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล   3(2-2-5) 

 Database System Analysis and Design 

 แนวคิดเบือ้งต้นของระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูล

เชิงสัมพันธ์ การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การท าให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน ภาษา

สอบถาม การประมวลผลรายการ ฐานข้อมูลแบบกระจาย การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การ

บูรณภาพและความมั่นคงของข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อมกัน ความมั่นคงและการป้องกันฐานข้อมูล 

การส ารองข้อมูลและการคืนสภาพ การล็อค เทคโนโลยีใหม่ที่เก่ียวข้องกับระบบฐานข้อมูล ข้อมูลเชิง

พืน้ที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล  

 Basic concept of database system and database management system, data modeling, 

relational database, relational database analysis and design, normalization, query language, 

transaction processing, distributed database, physical database design, data integrity and security, 

concurrency control, database security and protection, backup and recovery, locking, new technology 

of database system, spatial data, application of database development 

 

225301  ทฤษฎีการค านวณ         3(3-0-6)  

             Theory of Computation  

ออโตมาตาจ ากัด นิพจน์ปกติ ออโตมาตาแบบกดลง ไวยกรณ์ไม่อิงบริบท ทฤษฎีบทการปั้ม 

เครื่องทัวริง ปัญหาที่ตัดสินได้ ทฤษฎีเวียนเกิด ปัญหาการตัดสินใจที่แก้ได้และแก้ไม่ได้ ปัญหาเอ็นพี-

สมบูรณ์  

Finite automata, regular expressions, push- down automata, context free grammars, 

pumping lemmas, Turing machines, decidability problems, recursion theorem, solvable and 

unsolvable decision problems, NP-complete problems 
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225313 แนวคดิของภาษาโปรแกรม  3(2-2-5) 

 Programming Language Concept 

 กรอบแนวคิดหลักของการเขียนโปรแกรมและการเปรียบเทียบ ตัวแปลค าสั่ งและ

ตัวแปลโปรแกรม เครื่องเสมือน ขั้นตอนการแปลภาษา แบบจ าลองการประกาศตัวแปร การส่ง

พารามิเตอร ์การหาค่านิพจน์ การควบคุมโปรแกรมย่อย  

 Major programming paradigms and comparison, interpreters and compilers, virtual 

machine, language translation phases, declaration models, parameter passing, expression 

evaluation, subprogram control 

 

225321  การโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน       3(2-2-5) 

  Web Application Programming  

   สถาปัตยกรรมเว็บ ภาษาแอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส การออกแบบเว็บให้แสดงผลทุกขนาด

หน้าจอ จาวาสคริปต์ ภาษาส าหรับโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน การติดต่อกับฐานข้อมูล การออกแบบ

เว็บไซตแ์ละเว็บเพจ กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต ์ 

   Web architecture, HTML, CSS, responsive web design, JavaScript , web application 

programming language, connecting database, web page and web site designs, case study of website 

development  

 

225322 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล  3(2-2-5) 

 Introduction to Visual Programming 

 พื้นฐานของภาษาโปรแกรมแบบวิชวล การเขียนโปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์ ระเบียบวิธีการ

สร้างและจัดด าเนินการของวัตถุ การแก้ไขจุดบกพร่องและควบคุมดูแลข้อผิดพลาด  การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์ 

 Basic of visual programming language, event-driven programming, objects creation and 

manipulation methods, debugging and error handling, application development. 

 

225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี  3(2-2-5)

 Mobile Application Development 

 สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์

เคลื่อนที่ วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์  การออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก การ

ส่งผ่านข้อมูล การเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ

อุปกรณ์เคลื่อนที ่
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 Mobile architecture, operating system, basics of a mobile application, application lifecycle, 

design and developing graphic users interface, data passing, data storing, internal device interfacing, 

mobile applications development 

 

225324 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุประยุกต์  3(2-2-5) 

 Applied Object-oriented Programming 

 การรับและแสดงผลข้อมูล เทรด การเขียนโปรแกรมเครือข่าย การตดิต่อกับฐานข้อมูล ความ

ปลอดภัย โปรแกรมเสริมด้านเทคโนโลยี  เจเนรคิและคอลเลคชั่น สวิง แอปเพล็ต การจัดการเหตุการณ์  

การจัดการข้อยกเว้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 

 Input and output, threads, network programming, database connectivity, security, plug-in 

technology, generics and collections, swing, applets, event handling, exception handling, application 

development 

 

225331 ระบบปฏิบัติการ    3(2-2-5) 

 Operating System 

 แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ การประสานจังหวะ

กระบวนการ การจัดตารางและการส่งต่อกระบวนการ การขัดจังหวะ การติดตาย การจัดการ

หน่วยความจ าหลักและหน่วยความจ าเสมือน การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้อมูล ความมั่นคง

และการปกป้องระบบ การประเมินประสิทธิภาพและเทคโนโลยีใหม่ของระบบปฏิบัติการ  

 Basic concepts of operating system, process management, process synchronization, 

process scheduling and dispatch, interrupt, deadlock, main memory and virtual memory 

management, device management, file management, system security and protection, system 

performance evaluation and new technology of operating system 

 

225341 ทฤษฎีกราฟ    3(3-0-6) 

 Graph Theory   

 กราฟเบือ้งต้น ไดกราฟ กราฟของออยเลอร์และฮามิลตัน ต้นไม้ การจับคู่ เครอืข่าย พาธและ

ไซเคิล การลงสีกราฟ ปัญหาที่นยิมในทฤษฎีกราฟ 

 Simple graphs, digraphs, Eulerian and Hamiltonian graphs, trees, matchings, networks, 

paths and cycles, graph colorings, famous problems in graph theory. 
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225351 ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  3(2-2-5) 

 Computer and Network Security 

 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเข้ารหัสลับเบื้องต้น กุญแจส่วนตัวและ

กุญแจสาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์สิทธิ์และการยืนยันตัวบุคคล ใบรับรองสิทธิ์ การบริหาร

กุญแจ การบุกรุกในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การตรวจจับการบุกรุกและระบบป้อ งกัน 

ซอฟต์แวรร์ักษาความปลอดภัย  

 basic computer security, basic cryptography, private key and public key, digital signature, 

authentication and personal identifier, certificate, key management, network intrusion, kind of attack, 

intrusion detection and prevention system, security software 

 

225361 การวเิคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์  3(2-2-5)  

Software Analysis and Design  

 องค์ประกอบของซอฟแวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ การ

จัดการโครงการ การออกแบบซอฟต์แวร์ รับเข้า ประมวลผล ส่งออก หน่วยเก็บข้อมูล แบบจ าลองเพื่อ

การวิเคราะห์และออกแบบ ค าอธิบายกระบวนการท างาน การออกแบบหน้าฟอร์มและรายงาน 

กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 

 Software components, software development process, requirement analysis, project 

management, software design, input, process, output, data storage, analysis and design model, 

process specification, design form and report, case study of Software analysis and design 

 

225362  วิทยาการคณนา         3(2-2-5)  

             Computational Science  

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาช้ันสูงเพื่อช่วยในงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ ชนิดของข้อมูลเบื้องต้น 

ชนิดของข้อมูลขั้นสูง ขอบเขตของตัวแปร ข้อมูลน าเข้าและข้อมูลส่งออก การแสดงผลข้อมูลแบบดิจิตัล ตัว

กระท าการและนิพจน์ ล าดับควบคุมแบบวนซ้ า ล าดับควบคุมแบบเงื่อนไข ฟังก์ชันและโปรแกรมย่อย การ

แสดงผลข้อมูลแบบกราฟ การปรับเส้นโค้ง  

Using selected scientific computing application, basic data types, complex data types, variable 

scope, input and output, digital representation of data, operators and expressions, control flow ( loops, 

conditionals), functions and modularity, graphical displays of data, curve fitting 
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225363  เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุมเมฆ      3(2-2-5)  

             Cloud Computing Technology  

ความรู้พื้นฐานของการประมวลผลประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรมของระบบประมวลผลแบบ  

กลุมเมฆ บริการและเฟรมเวิร์คของระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสู ง หลักการของระบบการ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ดว้ยระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  

 Introduction to high performance computing, cloud computing system architecture, services and 

framework of high performance computing system, principles of cloud computing system, cloud computing 

application development 

 

225364 หลักการพื้นฐานระบบการค้นคืนสารสนเทศ     3(3-0-6) 

 Fundamental of Information Retrieval System 

  หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ  การวิเคราะห์ค าและสร้างตัวแทนเอกสาร การสร้าง

ดัชนี   การจ าแนกและการจัดหมวดหมู่เอกสาร  กลยุทธ์และเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ    การประเมินผล

การค้นคืนสารสนเทศ การค้นคืนสารสนเทศบนสังคมออนไลน์ 

  Principles and concepts of information retrieval, text analysis and generating document 

representatives, indexing, document classification and clustering techniques, searching strategies and 

techniques, evaluation of information retrieval systems, information retrieval on social network 

 

225371 ปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน   3(2-2-5) 

 Introduction to Artificial Intelligence 

 หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้พื้นฐาน การแก้ปัญหา และการ

เรียนรู้ระเบียบวิธีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ 

 Principle and history of artificial intelligence, basic knowledge representation, 

problem-solving and learning the methodologies of artificial intelligence 

 

225372 การเรียนรู้ของเครื่องกล          3(3-0-6) 

  Machine Learning 

  หลักการของการเรียนรู้เครื่องกล ทฤษฏีการเรียนรู้ ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การ

เรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง การเรียนรู้ทางสถิติ การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของ

เครื่องกล  

  Concepts of machine learning, learning theory, decision trees, supervised learning, unsupervised 

learning, reinforcement learning, statistic learning, application of machine learning. 
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225381 การวเิคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 

 Object Oriented Analysis and Design 

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้แบบจ าลองเชงิวัตถุ การจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ

โดยใช้แบบจ าลองเชงิวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมตามทฤษฎีของแบบจ าลองเชิงวัตถุ การออกแบบจ าลอง

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ  เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมเชงิวัตถุ  

 Object- oriented system model analysis and design, modeling business process using an 

object- oriented model, development program on the theory of object- oriented model, design of 

object-oriented database model, object-oriented programming development tools 

 

225382 แนวคดิวิศวกรรมซอฟต์แวร์    3(2-2-5) 

 Software Engineering concepts 

 หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประโยชน์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ 

แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ เครื่องมือช่วยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการซอฟต์แวร์ 

การออกแบบซอฟต์แวร ์การท าให้เกิดซอฟต์แวร ์การทดสอบซอฟต์แวร ์การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร ์การ

รื้อปรับซอฟต์แวร์ การจัดการซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยง การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ การ

ควบคุมคุณภาพซอฟตแ์วร ์หลักการเชงิวัตถุและยูเอ็มแอล กรอบงาน หัวข้อทางวิชาชีพและจริยธรรม 

 Principles of software engineering, advantages of software engineering, software 

processes, software process models, CASE tools, software requirements, software design, software 

construction, software testing, software maintenance, software reengineering, software 

management, risks management, software configuration management, software quality controls, 

principles of object orientation and UML, frameworks, professional and ethical issues 

 

225391 ระเบียบวิธีวจิัย     3(2-2-5) 

 Research Methodology 

 การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล ความเป็นไปได้ของการท าโครงงาน ความรู้ที่

จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นที่เ ก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงาน 

ตารางเวลาการด าเนินงาน ก าหนดขอบเขต วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดท าต้นแบบ จัดท าเอกสาร

แผนการด าเนินโครงงาน และการน าเสนอหัวข้อโครงงาน 

 Project preparation, data collection, probability of project execution, essential knowledge 

for project execution, study of previous research or other related projects, operation scheduling, 

project boundary, system analysis and design, prototyping, documentation and project topic 

presentation 
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225421 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน   3(2-2-5) 

 Parallel Programming 

     เรื่องทั่วไปของการประมวลผลขั้นสูง สถาปัตยกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบขนาน การ

วิเคราะห์และแบบจ าลองประสิทธิภาพที่เหมาะสม แบบจ าลองปัญหาและอัลกอริทึมแบบขนาน 

ซอฟต์แวรแ์ละเครื่องมือส าหรับประมวลผล หัวข้อการประมวลผลแบบขนานในปัจจุบัน  

     Overview of supercomputing, parallel computer architectures, performance modeling and 

analysis, model problems and parallel algorithms, software and tools for parallelism, advanced topics 

 

225422  การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์   3(2-2-5) 

 Micro Controller Programming 

 สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบของไมโครคอลโทลเลอร์ หน่วยความจ า พื้นฐานของ

วงจรไฟฟ้า ชุดค าสั่งและรีจีเตอร์ การสื่อสารแบบอนุกรม การขัดจังหวะ ไดร์เวอร์ ภาษาระดับต่ า 

เครื่องมือที่ใชใ้นการพัฒนาปัจจุบัน  

 Archictecture and units of a microcontroller, memory, basics of digital circuir, instruction 

and register sets, serial communications, interrupt routines, drivers, low level languages, tools 

 

225423  การประมวลผลภาพดิจทิัลเบื้องต้น       3(2-2-5)  

             Introduction to Digital image Processing  

 แนวคิดพื้นฐานการประมวลผลภาพดิจิทัล  การได้มาของภาพ โหมดสี การเพิ่มคุณภาพของ

ภาพทั้งในโดเมนเชงิพืน้ที่และเชิงความถ่ี การประมวลผลภาพกับรูปร่างและโครงสร้างของภาพ  การหา

ขอบของวัตถุ การแยกข้อมูลภาพ การน าเทคนิคการประมวลผลภาพใช้ในโปรแกรมประยุกต์ 

 Introduction to fundamental concepts in digital image processing, image Acquisition, color 

model, image enhancement in the spatial domain, image enhancement in the frequency domain, 

morphological image processing, edge detection, image segmentation, understand basic approaches 

to real-world applications in digital image 
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225424  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์        3(3-0-6) 

  Computer Graphics 

   ระบบกราฟิกเบือ้งต้น อุปกรณ์อนิพุตเอาต์พุต ล าดับการท างานทางดา้นกราฟิก กระบวนการ

แรสเตอร ์การแปลงใน 2 มิต ิการเคลื่อนที่ การหมุน การสะท้อน การตัดเล็ม แนวคิดการก าหนดกรอบ

หน้าต่าง ขั้นตอนการตัด การโปรแกรมกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ หัวข้อที่น่าสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์

กราฟิก  

   Overview of graphic systems, input- output devices, graphic processing pipeline, 

rasterization, two- dimensional transformation, translation, scaling, rotation, reflection, shearing, 

windowing concepts, clippling algorithm, geometric affine transformation, 2- dimensional and 3-

dimensional graphics programming, interesting topics in computer graphics 

 

225451  การเขียนโปรแกรมบนเครือข่าย  3(2-2-5) 

 Network Programming 

 การสื่อสารข้อมูลแบบต้องเชื่อมต่อและไม่ต้องเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (เอ

พีไอ) เอพีไอและโปรโตคอลส าหรับล าดับช้ันของเครือข่าย โอเอสไอ/ไอเอสโอ ต่างๆ การส่งข้อมูล

แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต ยูอาร์แอลและยูอาร์ไอ การเชื่อมต่อยูอาร์แอล การ

เขียนโปรแกรมซ็อกเก็ต ซ็อกเก็ตที่ปลอดภัย การน าเข้าและส่งออกแบบไม่ประสานเวลา การแพร่

สัญญาณบนไอพี การส่งค าร้องขอควบคุมระยะไกล (อาร์เอ็มไอ) 

 Connection- oriented and connectionless communications, application programming 

interface (API), APIs for protocols belonging to different OSI/ISO layers, streams and threads, Internet 

addresses, URLs and URIs, URL connection, sockets programming, secure sockets, asynchronous I/O, 

IP multicast, remote method invocation (RMI) 

 

225452  ระบบแบบกระจาย     3(2-2-5) 

 Distributed System 

 รูปแบบจ าลองการค านวณแบบกระจาย เวลา การจัดสรรทรัพยากร  การประเมินค่าสมบัติ

วงกว้าง การล าดับข้อความ การค านวณวงกว้าง คอนเสนสัส ความทนทานต่อขอ้ผดิพลาด  

     Models of distributed computation, time, resource allocation, global property evaluation, 

ordering of messages, global computation, consensus,  fault-tolerance 
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225461  ระบบฐานความรู้         3(2-2-5) 

             Knowledge Base System 

             การแทนความรู้และกระบวนการใช้เหตุผล ระบบฐานความรู้แบบกฎเกณฑ์ ระบบฐานความรู้

แบบเฟรม ระบบฐานความรู้แบบตรรกศาสตร ์ข้อดแีละข้อจ ากัด การรวบรวมความรู้ การทวนสอบและ

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของฐานความรู้ เทคนิคในการสร้างค าอธิบาย ระบบรักษาข้อมูลความจริง 

ระบบการวางแผนงานอัตโนมัติ  

 Knowledge representation and its reasoning tasks, rule- based systems, frame- based 

systems and logic- based system, advantages and limitations, knowledge acquisition, knowledge 

validation and verification, explanation production techniques, truth-maintenance systems, automatic 

planning systems 

 

225462   การวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                                                         3(2-2-5) 

  Big Data Analytics 

              แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่เบือ้งต้น แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ โมเดล

ข้อมูลและวิธีการจัดเก็บขนาดใหญ่ อัลกอรึทึมในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ฮาดูป แมปรีดิวซ์ 

สปาร์ก การค้นหาและการท าดัชนี ระบบแนะน า การถดถอย การจ าแนกประเภท การจัดกลุ่ม การ

พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 

              Introduction to big data analytics concept, big data platform, hadoop, map-reduce, spark, 

search and indexing, recommendation system, regression, classification, clustering, development of 

big data analytics application 

 

225491  การเตรียมพร้อมฝกึประสบการณ์วชิาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์  1(0-2-1) 

           Preparation for Computer Science Professional Experience 
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม 

การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Process of professional experience, working places, virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in workplace, working personality development, report 

writing and presentation techniques, specialist skills training in computer science 
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225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

 Computer Science Project 

 การทดลองหรอืพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม

ความต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง การวิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล จัดท าเอกสาร

ระบบ น าเสนอผลการด าเนินโครงงาน 

 Experiment or develop project follows to the hypothesis, reconsider to system analysis and 

design as requirement change, project development, unit test, system test, validation and 

verification, debug, result analysis and conclusion, documentation and project presentation 

 

225493 การศึกษาอิสระ    6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และ

การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  

 Searching, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing 

in computer science topic 

 

225494 การฝึกงาน    6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เ ก่ียวข้องกับวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน  

 Training, learning, gaining experience, improving working skills in computer science in 

private or government sectors 

 

225495 สหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เ ก่ียวข้องกับวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน  

 Working, learning, gaining experience, improving working skills in computer science as an 

apprentice in private or government sectors 
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225496 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

 Current Topics in Computer Science 

 หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทฤษฏี

พืน้ฐานที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีหรอืมาตรฐานที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์แนวโน้ม วิเคราะห์ขอ้ดีและข้อเสียของ

การประยุกต์  

 Interesting topics of computer science, related fundamental theories, related technology or 

standard, trend analysis, pros and cons analysis of the application 

 

226416   เหมืองข้อมูล         3(3-0-6) 

             Data Mining  

     คุณลักษณะของข้อมูล เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล  ขั้นตอนวิธีการจ าแนก ขั้นตอนวิธีการจัด

กลุ่ม ขั้นตอนวิธีเหมืองกฎ การวัดประสิทธิภาพของเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใชเ้หมืองข้อมูล 

              Characteristic of data, data mining techniques, classification algorithms, clustering 

algorithms, rule mining algorithms, measuring effectiveness of data mining, data mining applications 

 

227252  การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน  3(2-2-5) 

 User Interface Design and Implementation 
 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานที่

ผูใ้ช้เป็นศูนย์กลาง คุณสมบัติการใชง้าน การออกแบบรูปแบบที่มนุษย์ใช้ในการรับรู้ข้อมูล การใชส้ี แบบ

ร่างระบบ เอชทีเอ็มแอล สไตล์ชีท การพัฒนาระบบเชงิโต้ตอบ การประเมินการใชง้าน  

 Principles of human-computer interaction, user-centered interface design process, usability 

characteristics, design modalities, coloring, wireframe, HTML, cascade style sheet, interactive system 

implementation, usability measurement 

 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

 Mathematics l 

      ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

      Limits and continuity of functions, derivatives and interal of algebraic and transcendental 

functrions, applications of derivatives and interal 
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241325 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข     3(2-2-5) 

 Numerical Methods  

 ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผดิพลาดแพร่กระจายในการค านวณ การวัดและการ

ทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรงส าหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิง

เส้น นอร์มและการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดส าหรับระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับผลเฉลย

ของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและพหุนาม

ส าหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และอินทิกรัลเชงิตัวเลข ผลเฉลยส าหรับปัญหาค่าเริ่มต้นของสมการเชงิ

อนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยส าหรับปัญหาค่าขอบของสมการเชงิอนุพันธ์สามัญ 

 Round- off errors and their propagation in computation, error measures and error tests, 

solution of nonlinear equations, direct methods for systems of linear equations, norms and error 

analysis for linear systems, iterative methods for system of linear equations,  , solution of nonlinear 

systems of equations, interpolation and polynomial approximation, numerical integration and 

differentiation, solution of Initial value problems for ordinary differential equations, solution of 

boundary value problems for ordinary differential equations 

 

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  3(2-2-5) 

 Discrete Mathematics 

 โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิค

การนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น 

 Algebraic structures, logic system and set, system orders and posets, counting techinques, 

recurrence relations, introduction to graph theory 

 

247222 ความน่าจะเป็นและสถิติ   3(2-2-5) 

 Probability and Statistics 

 แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ทฤษฏีของเบล์ ตัวแปรสุ่ม

และการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน  การวิเคราะห์การถดถอย 

 Basic concept of probability, conditional probability, Bayes theorem, random variables and 

probability distribution, sampling distribution, inferential statistics, analysis of variance, linear 

regression 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถงึ สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถงึ ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถงึ   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถงึ   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถงึ   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถงึ รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4    

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถงึ  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 0 หมายถงึ กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคอมพิวเตอร์ 

  3.2 เลข 1,2 หมายถงึ กลุ่มวิชาการเขียนโปรแกรม 

  3.3 เลข 3 หมายถงึ กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรม/ระบบปฏิบัติการ 

  3.4 เลข 4 หมายถงึ กลุ่มวิชาขั้นตอนวิธี 

  3.5 เลข 5 หมายถงึ กลุ่มวิชาเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 

  3.6 เลข 6 หมายถงึ กลุ่มวิชาการบริหารจัดการสารสนเทศ 

  3.7 เลข 7 หมายถงึ กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์ 

  3.8 เลข 8 หมายถงึ กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 

  3.9 เลข 9 หมายถงึ กลุ่มวิชาฝกึวิชาชีพ/การอภิปราย/หัวปัจจุบัน 

 4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา โดยเรียงจากรายวิชาบังคับช้ันปีที่ 1,2,3,4 

ตามล าดับก่อน แล้วจึงเรียงรายวิชาเลือกช้ันปีที่ 1,2,3,4 ตามล าดับ อนุกรมเริ่มที่เลข 1 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุ

ฒิ 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

1 นางสาวสุรางคนา ระวังยศ 35599001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Computer Science and Engineering 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

University of Louisville, USA. 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2557 

 

2545 

2541 

2 นายเกียรตกิุล สุขสมสถาน 35301005XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยรังสิต 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

2548 

2542 

3 นายเชาวน์  ปอแก้ว 16798001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2555 

2552 

4 นายธนวัฒน ์ แซ่เอยีบ 58399900XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 

2541 

5 นายธรรมรัตน์  ธรรมา 37605004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ.  

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

6 นายวรกฤต แสนโภชน ์ 36599005XXXXX อาจารย์ วท.ม.  

 

วท.บ.  

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2548 

 

2544 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

   จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกงาน (6 หน่วยกิต) และสหกิจ

ศกึษา (6 หน่วยกิต) ให้นสิิตเลือกท า ซ่ึงจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

(2) บูรณาการความรู้ที่ เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดี 

(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 

(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสรา้งสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2  ช่วงเวลา  

      ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

          4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

       จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

       ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เ ก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้วิทยาการ

คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการวิจัย เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการ

บริการสังคม หรือเพื่อความบันเทิง โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1-2 คนต่อโครงการ มีซอฟต์แวร์และ

รายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่

มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

      โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นิสิตสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้

ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

       นิสิตสามารถท างานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท า

โครงงาน ซอฟต์แวรท์ี่ได้จากโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.3  ช่วงเวลา  

        ภาคการศกึษาปลายของช้ันปีที่ 3 และภาคการศกึษาต้นของชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

       6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

       มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซด์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  

      ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์

ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรม

และการท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในเบือ้งต้น โดยเฉพาะการท างาน

หลักของโปรแกรม โดยการจัดสอบการน าเสนอ ที่มีอาจารย์ผู้ประเมินไม่ต่ ากวา่ 3 คน 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ มีการสอนแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม การ

อ่อมน้อมถ่อมตน การสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่าง

เหมาะสมในรายวิชาที่ เ ก่ียวข้อง รวมถึงแทรกใน

กิจกรรมต่างๆ เชน่ ปฐมนิเทศ, มัชฉิมนิเทศ และปัจฉิม

นิเทศของนิสติ 

2. ด้านคุณธรรมจรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล 

การใ ช้ เทคโนโลยี ในการพัฒนาสั งคมที่ ถูกต้อง 

 สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมในกิจกรรมที่เน้นความ

รับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมไทย 

3. ด้านภาวะผูน้ า โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัด

แบบคณะท างาน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกฝนการ

ท างานเป็นหมู่คณะและมีความเป็นผู้น า 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง

ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและ

สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ

ความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความส าเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์

โปรแกรมจ าเป็นมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ที่

สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปนี้ เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรมไปพร้อมกับวิทยาการตา่ง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ตอ้งมีคุณสมบัติดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

อย่างน้อยตามที่ระบุไว้  
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 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 

(2) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม มีวนิัย ตรงต่อเวลา 

และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 

(4) เคารพสิทธิแลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

(5) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม 

(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ตอ่บุคคล องค์กรและสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

               ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้น

การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องมี

ความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิก

กลุ่ม มีความซ่ือสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู้จัก

เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์ที่มีตอ่สังคม รวมทั้งมีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม เชน่ การยกย่องนิสติที่ท าดี ท าประโยชน์แก่สว่นรวม เสียสละ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

               (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาทีมอบหมาย และ การรว่มกิจกรรม 

               (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

               (3) ปริมาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

               (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                            นิสิตต้องมีความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม 

จรยิธรรม และความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นิสิตต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วย

พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี 
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                 (1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาที่ศึกษา 

                 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

                 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ

องค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 

                 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 

      (5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

                           (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเหน็การเปลี่ยนแปลง และ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 

      (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรอืการประยุกต์ซอฟต์แวรท์ี่ใชง้านได้จรงิฃ                     

      (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เก่ียวข้อง  

     การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาใน

ช้ันเรยีน ตลอดระยะเวลาที่นสิิตอยู่ในหลักสูตร 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                            ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้

ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ

ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์

จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง

ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

                            ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสติ ในด้านต่าง ๆ คือ 

      (1) การทดสอบย่อย 

      (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 

(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรอืโครงการที่น าเสนอ 

(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

(6) ประเมินจากรายงานของผูป้ระกอบการที่รับนิสติไปฝกึงานหรอืท าสหกิจศกึษา 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 

      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   นิสิตต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ

การศกึษาแล้ว ดังนั้นนิสติจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จรยิธรรม 

และความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนิสิต อาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจ

ที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นิสิต

ต้องมีคุณสมบัติตา่ง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดอย่างมีวิจารณญาณและ

อย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือ่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

(3) สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง 

เหมาะสม 

(5) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง 

เหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    (1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใชว้ิทยาการคอมพิวเตอร์ 

    (2) การอภิปรายกลุม่ 

    (3) ให้นสิิตมีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้  สามารถท าได้โดยการ

ออกข้อสอบที่ให้นสิิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์

ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา 

ไม่ควรมีค าถามเก่ียวกับนิยามต่าง ๆ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                  นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ต้องเก่ียวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน 

คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา 

ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ตอ้งสอดแทรก



52 

 

 

วิธีการที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นิสิตระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นิสิตไปเรียนวิชา

ทางด้านสังคมศาสตรท์ี่เก่ียวกับคุณสมบัติตา่ง ๆ ดังนี้ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสารทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา 

สถานการณ์ตา่งๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรอืในบทบาทของผูร้่วมทีมท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

(5) สามารถเป็นผู้รเิริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ 

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง 

ต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

      ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

         ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี

ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผดิชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น

อย่างดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

(5) มีภาวะผูน้ า 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

    และความรับผิดชอบ 

              ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน

ช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน

ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 
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2.5 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

       นิสติต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ าดังนี้ 

(1) มีทักษะการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร์ 

(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืการ 

แสดงสถิตปิระยุกต์ตอ่ปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้ 

รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการ

สื่อสารนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี

แก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในช้ันเรียน 

อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสติ 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตรแ์ละสถิต ิที่เก่ียวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการน าเสนอต่อช้ันเรยีน 

2.6. สุนทรียภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

                            นิสิตต้องมีการน าหลักการทางศิลปะเข้ามาช่วยในการออกแบบระบบให้น่าสนใจ 

ดังนั้นอาจารย์ตอ้งมีการสอดแทรกสุนทรียศลิป์ ดังนี้ 

(1) มีความซาบซ้ึงในคุณค่าของศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 
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2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

                 ให้นิสิตมีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยการน าหลักการทางศิลปะมา

ประยุกต์ มีการสอดแทรกศลิปวัฒนธรรมท้องถ่ินเข้าไปไปในการเรียนการสอน มีรูปแบบการสอนเพื่อให้

มีบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลาย ให้นิสิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ จะได้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

                       ประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมาย และการน าเสนอผลงาน โดยใช้แบบ

ประเมินที่มีหัวข้อด้านสุนทรียศลิป์ 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

               นิสิตต้องประกอบอาชีพที่มักจะต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานซ่ึงอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพหรือบุคลิกภาพได้ ดังนั้นอาจารย์ต้องมีการสอดแทรกทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ดังนี้ 

      (1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

      (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

         กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะในการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีปฏิบัติการซ่ึงอาจต้องนั่ง

อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยอาจารย์ควรมีเวลาพักให้นิสิตเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ รวมถึง

แนะน าวิธีผ่อนคลายความเมื่อยล้า เช่น การพักผ่อนสายตา การบริหารมือ หรืออาจเรียกนิสิตให้ลุก

ขึ้นมาแก้ปัญหาหน้าช้ัน อาจให้นิสิตแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา และให้น าเสนอต่อนิสิตในช้ันเรียน หรือ

อาจใชว้ิธีการสอนแบบเกมในบางเนือ้หา  

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

         ประเมินจากบุคลิภาพและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก รวมถึงสุขภาพ การขาดเรียนของนิสติ 
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3 .  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
สุน

ทรี
ยภ

าพ
 

7.
 ทั

กษ
ะก

าร
สง่

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ 

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

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 

001101 การใชภ้าษาไทย  ●   ○ ●   ●   ○  ○  ○ ●     ○ ○  ○ ○ ●   ●  ●   

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม ●   ●    ●   ●  ●  ●    ●  ● ●  ● ● ●   ●     

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง ●   ●    ●   ●  ●  ●    ●  ● ●  ● ● ●   ●     

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหนา้ ●   ●    ●   ●  ●  ●    ●  ● ●  ● ● ●   ●     

002201 พลเมอืงใจอาสา ● ●  ● ●   ●   ○  ○  ○ ○   ●  ● ●  ● ● ○ ● ○ ○ ● ○   

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม     ● ●      ●  ●  ● ○ ○ ○   ●   ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ●   

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทัิล    ●    ●   ●  ●  ● ●   ●   ○  ○ ○ ● ● ●  ● ○   

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอ้ม 

 
●  

●  
  

● 
  

● 
 

● 
 

●  
  

● 
 

 ● 
 

● ● ● ● ●  ● ○ ● ○ 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
สุน

ทรี
ยภ

าพ
 

7.
 ทั

กษ
ะก

าร
สง่

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ 

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

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีติ  ●   ●    ●   ●  ●  ● ●   ○  ○ ○  ○ ○  ○  ○ ○ ●   

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม  

● 
  

 ● 
  

● 
  

● 
 

● 
 

● ● 
  

● 
 

●  
 

     ●  ●  ● 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1. วิชาแกน                                   

146132 การฟังและการพูดใน

ชวีติประจ าวัน 

○ ○ ○ ○ ●   ○     ● ○     ●    ○ ○ ○ ○ ●   ○    

241111 คณิตศาสตร์ 1 ○       ●        ● ●     ○ ○     ○      

241325 ระเบียบวธีิเชิงตัวเลข   ○   ○   ●        ● ● ●   ○ ○    ○  ○      

241334 คณิตศาสตร์เต็มหนว่ย  ○  ○ ○   ●        ● ● ●   ○ ○    ○  ○      

247222 ความนา่จะเป็นและสถติิ ○ ○     ○ ●          ●  ●      ○ ● ●      

2.2. วิชาเอกบงัคับ                                  

กลุ่มด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
สุน

ทรี
ยภ

าพ
 

7.
 ทั

กษ
ะก

าร
สง่

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ 

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

225361 การวเิคราะห์และออกแบบ

ซอฟตแ์วร์ 
  ●   ●  ● ● ● ● ●    ● ● ● ●  ● ●  ● ● ● ●  ● ●   

 

225391 ระเบียบวธีิวิจัย  ● ●      ● ○ ●   ● ○ ○ ○ ● ●  ○ ○    ● ○  ● ○    

กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์ 

225261 การวเิคราะห์และออกแบบ
ระบบฐานขอ้มูล 

      ○ ● ● ●    ● ● ●  ● ●     ○   ●   ●  
  

227252 การออกแบบและพัฒนา
ส่วนต่อประสาน   

 ○ ○     
● ● 

         
● 

 
● 

  
● 

    
○ 

 
●  

 

กลุ่มเทคโนโลยแีละวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

225100 วิทยาการคอมพวิเตอร์

เบือ้งต้น  
 ○ ●   ● ● ●   ●  ●   ○        ●   ○  ● ○ 

   

225111 การเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง 

 ○      ● ●   ●  ●  ●   ●       ○ ●   ● 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
สุน

ทรี
ยภ

าพ
 

7.
 ทั

กษ
ะก

าร
สง่

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ 

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

225211 การเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ  ○      ●    ○  ● ○ ○   ●     ○   ●       

225381 การวิเคราะห์และออกแบบ

เชงิวัตถ ุ
 ○      ●  ●      ●  ● ●     ●     ○  

   

225382 แนวคิดวศิวกรรมซอฟต์แวร์  ○      ●       ● ○   ●     ○   ○  ○     

225492 โครงงานวทิยาการ

คอมพิวเตอร์ 
 ●  ● ● ● ●  ● ○ ●   ● ○ ○ ○ ● ●  ○ ○ ●   ● ○  ● ○ ● ● ● 

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

225101 ตรรกะพืน้ฐานและการ
แก้ปัญหา 

 ○      ● ●      ○ ●  ● ●   ●  ● ●  ●  ●  ○  ○ 

225241 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอน

วธีิพื้นฐาน 
● 

 
     ●   ●     ● ○ ●      ○    ○   

   

225242 การออกแบบและวิเคราะห์

ขั้นตอนวธีิ 
 ○      ● ●   ○      ● ●     

○ 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
สุน

ทรี
ยภ

าพ
 

7.
 ทั

กษ
ะก

าร
สง่

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ 

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

225251 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์และ

อนิเทอร์เน็ต 
 

○ ○ 
    ● ● ● ●        ●   ●     ●   ●  

  

225301 ทฤษฎีการค านวณ  ●      ●           ●     ●    ●      

225313 แนวคิดของภาษาโปรแกรม  ○      ● ○  ○ ○ ○      ●     ○   ●       

225371 ปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน ○  ●   ○ ● ● ● ●    ○ ○ ●  ● ○  ○ ●  ●  ○   ● ○    

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

225131 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์  ○      ● ○ ● ○ ○ ○      ●     ○   ●       

225331 แนวคิดระบบปฏบัิตกิาร ○  ●   ○ ● ● ● ●    ○ ○ ●  ● ○  ○ ●  ●  ○   ● ○    

2.3. วิชาเอกเลือก                                  

กลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร ์

225321 การโปรแกรมเว็บแอพพลเิค
ชัน 

       ● ● ●   ●   ●   ●       ● ●    
   

225322 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
แบบวชิวล 

 ○ ○     ● ○   ○  ● ○ ○  ● ●     ○   ●  ○ ○ ○ 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
สุน

ทรี
ยภ

าพ
 

7.
 ทั

กษ
ะก

าร
สง่

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ 

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

225323 การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตส์ าหรับอุปกรณเ์คลื่อนท่ี 

 ○ ○     ● ● ●   ●   ●   ●       ● ●    
   

225324 การพัฒนาโปรแกรมเชงิวัตถุ
ประยุกต ์

 ●      ● ●      ● ● ● ● ● ●    ●    ●   
   

225421 การเขียนโปรแกรมแบบ
ขนาน 

 ●      ● ●  ●        ●        ●    
   

225422 การเขียนโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 ●      ● ● ● ● ● ●      ●     ●   ●    
   

225451 การโปรแกรมบนเครอืขา่ย  ●      ● ● ● ● ● ●      ●     ●   ●       

กลุ่มวิเคราะห์ข้อมลู 

222313 คลังข้อมูล  ●         ●  ● ●     ●      ●     ●    

225362 วิทยาการคณนา  ●      ● ●      ● ● ● ● ● ●    ●    ●      

225363 เทคโนโลยปีระมวลผล

แบบกลุมเมฆ 
 ●         ●  ● ●     ●      ●     ●    
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
สุน

ทรี
ยภ

าพ
 

7.
 ทั

กษ
ะก

าร
สง่

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ 

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

225364 หลักการการคน้คนื

สารสนเทศ 
● ●  ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ●   ○  ● ● ● ○ 

 
  

225461 ระบบฐานความรู้       ○ ● ● ●    ● ● ●  ● ●     ○   ●   ●    

225462 การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาด

ใหญ่  
  ●   ●  ● ● ● ● ●    ● ● ● ●  ● ●  ● ● ● ●  ● ●    

226416 เหมืองข้อมูล  ●         ●  ● ●     ●      ●     ●    

กลุ่มเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

225341 ทฤษฎีกราฟ  ●      ● ●      ● ● ● ● ● ●    ●    ●      

225351 ความปลอดภัยบน

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ●      ● ●      ● ● ● ● ● ●    ●    ●   

  
 

222362 ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ 
  ●   ●  ● ● ● ● ●    ● ● ● ●  ● ●  ● ● ● ●  ● ●  

 
 

225372 การเรียนรู้เครื่องกล  ○ ○   ○  ● ●  ● ○ ●  ● ● ○ ○      ○ ○ ○ ● ●  ○    
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
สุน

ทรี
ยภ

าพ
 

7.
 ทั

กษ
ะก

าร
สง่

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ 

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

225423 การประมวลผลภาพดจิิทัล

เบือ้งต้น 
 ○ ○   ○  ● ●  ● ○ ●  ● ● ○ ○   ○   ○ ○ ○ ● ●   ● 

 
 

225424 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์  ○ ○   ○  ● ●  ● ○ ●  ● ● ○ ○   ○   ○ ○ ○ ● ●   ●   

225452 ระบบกระจาย  ●      ● ●  ●        ●        ●       

2.4. ประสบการณ์ภาคสนาม                                  

225491 การเตรียมพร้อมฝึก

ประสบการณ์วิชาชพีวทิยาการ

คอมพิวเตอร์ 
● ●     ○ ●       ○ ●        ●  ○   ●  ● 

  

225493 การศึกษาอิสระ  ●     ● ● ●  ●  ○  ○ ● ● ● ●       ● ○ ● ● ○    

225494 การฝึกงาน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    

225495 สหกิจศึกษา ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    

วิชาบริการหลักสูตรอืน่                                  

225120 ระเบียบวิธีการเขียน

โปรแกรม 
 ○      ● ○   ○  ● ○   ● ●     ○   ●  ○  
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
สุน

ทรี
ยภ

าพ
 

7.
 ทั

กษ
ะก

าร
สง่

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ 

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

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

      การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

           ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสติเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป

ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

                     2.1.1  ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 

                     2.1.2  จัดตัง้คณะกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชา 

                     2.1.3  จัดให้มีการประเมินขอ้สอบของรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

                     2.1.4  จัดให้นสิิตประเมินประสิทธิภาพในการสอนในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท า

วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี ้

2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ

การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ

บัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่ง

แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ

นั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เชน่ ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 5 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรอืความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑติ 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถาม

เมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติดา้นอื่น ๆ ของบัณฑติที่จะ

จบการศกึษาและเข้าศกึษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ในสถานศึกษานั้น ๆ 
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2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ

ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพ

ของบัณฑติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดยีิ่งขึน้ด้วย 

2.2.6 ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่

พัฒนาเองและวางขาย, (ข) จ านวนสิทธิบัตร, (ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จ านวน

กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์

ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง ผา่นการท าวิจัยสายตรง 

 1.3  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ

ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อสง่เสริมการ 

สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

(2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรตา่ง ๆ  

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(3) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

(1) สนับสนุนให้อาจารย์มีสว่นร่วมในกจิกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ 

พัฒนาภูมิปัญญาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์ และการท าวิจัยภายในห้องเรียน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน หรือองค์กร

ที่เป็นนายจ้างของบัณฑติ เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑติ เพื่อน าข้อมูลมาเป็น

ส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง

แท้จรงิ 

 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต  

3.1.1 คณะพิจารณาแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสติทุกคนพร้อม 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสติไม่เกินเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าใน 

การจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต  

กรณีที่นสิิตมีความสงสัยเก่ียวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู 

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑข์อง 
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มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทขึน้ไป ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

หรอื สาขาที่เก่ียวข้อง หรอืมีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

          4.1.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 

          4.1.4 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นิสติ และมีประสบการณ์ท าวิจัยหรอืประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

    มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 

การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย

ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

     พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิ

การศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาโทหรือต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อเรียนเชิญ

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในประเด็นที่เก่ียวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอน หรอืเสนอต่อคณะกรรมการฯ ใน

การพิจารณาอนุมัติ และด าเนินการเรียนเชญิเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป 

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

     การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดย

คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการสอน 

และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนีเ้พื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและน าไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนต่อไป  

    หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซ่ึงจะ

รายงานข้อมูลการด าเนินการตา่ง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้อัตรา

การส าเร็จการศึกษา จ านวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตล่ะป 

ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ

ด าเนินการใหม่ส าหรับปีถัดไป ซ่ึงจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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    การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเก่ียวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะ

ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ

รายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร เป็นแบบรวมศูนย์ โดย

มหาวิทยาลัย/คณะ เป็นผู้รับผดิชอบควบคุมและจัดหาให้มีเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียน

การสอน ประกอบด้วย 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความจุ 100 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง ณ อาคารเรียนรวมหลัง

ใหม่หลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความจุ 80 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง ณ อาคารเรียนรวมหลัง

ใหม่หลังที่ 3 

3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ 

อุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

      นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอน

เอง สืบค้นขอ้มูลและสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้ 

4. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100  Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา 

5. บริการ Wireless Access Point จ านวน  456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียนและ

หอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps 

      จ านวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ

จ านวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และ

หนังสืออเิล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 100,000 รายการ ซ่ึงเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ

จองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ 

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เก่ียวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า

งานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct, 

Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 
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6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

       ในกรณีที่ต้องจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม เนื่องจากทรัพยากรมีไม่เพียงพอ 

หรอืไม่ทันสมัย ด าเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร 

ส ารวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อและต าราที่ใช้ในการเรียน

การสอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อการ

วางแผนจัดสรรงบประมาณประจ าปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

4. มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางให้อาจารย์

และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

       การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน ด า เนินการโดย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ ผูส้อน ผูใ้ช้ และ

บุคลากรที่รับผดิชอบทุกฝา่ยอย่างเป็นระบบ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบ    ทุกรายวิชา 

     



71 

 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลงัสิน้สุดภาคการศึกษา  ที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์  การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี

ที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง 

 

 

 
 

 

    
 

 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ 50ต่อปี 

     

11. ระดับความพงึพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่

ที่มีตอ่คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1)  การประชุมวางแผนกลยุทธ์การสอนร่วมกันจากอาจารย์ในสาขาวิชา และเปิด

โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ใน

การใชก้ลยุทธ์การสอน  

(2)  ภายหลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรือ

ผูส้อนรายวิชาขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่านอื่นอย่างต่อเนื่อง 

(3)  อาจารย์ผู้สอนท าการวัดประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถาม หรือการ

สนทนากับนิสติ ในระหว่างภาคการศกึษา  

         (4)  อาจารย์ผู้สอนประเมินนิสิตจากผลการสอบ พฤติกรรมการแสดงออก และการท า

กิจกรรม 

1.2 . การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ

ประเมินผล 

  2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 

  3. การประเมินการสอนโดยตัวอาจารย์ผู้สอนเอง (ประเมินตนเอง) 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ  

1. ประเมินจากนิสิตช้ันปีสุดท้าย และติดตามจากการฝึกงานของนิสิต ซ่ึงจัดให้มีการประเมิน

จากผู้ดูแลนิสิตขณะฝึกงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรจากบัณฑติที่

จบการศกึษาในช่วงวันรับปริญญาอีกด้วย 

 2. ประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง โดยมีการส่งหนังสือถึงนายจ้างของ

บัณฑติเพื่อสอบถามถึงความรู้ความสามารถ และการท างานโดยรวมของบัณฑติ 

 3. ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิดา้น

การศกึษา หัวหน้าหน่วยงานและผู้ประกอบการภายนอก 

 4. ประเมินจากการประชุมตัวแทนนิสิตกับอาจารย์ในสาขาวิชา 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในที่ได้รับการแตง่ตั้ง 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม 

และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้

ทันทีซ่ึงก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ

ความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ

ปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรยีบเทยีบหลักสูตรเกา่และหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ.(มคอ.1) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  21 30 

   1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 91 90 

   2.1  วิชาแกน  25 15 

   2.2  วิชาเฉพาะด้าน  51 57 

   2.3  วิชาเอกเลือก  9 12 

   2.4  ประสบการณ์ภาคสนาม  6 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 127 126 
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ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงในรายวิชา 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            
กลุ่มวิชาภาษา                             9  หน่วยกิต                    กลุ่มวชิาภาษา                            12  หน่วยกิต 
001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        
3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                
3(3-0-6)    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 
3(3-0-6)    

   001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             
3(3-0-6) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

   001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  
3(3-0-6) 

   001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 
3(3-0-6) 

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 
3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization  and  Indigenous  

Wisdom 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
003136 พะเยาศกึษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5)    

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 
004150 กอล์ฟ 

Golf 
1(0-2-1)    

ปิดรายวิชา 

004151 เกม 

Game 
1(0-2-1)    

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 
1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 
1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 
1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 
1(0-2-1)    

004156 ตะกร้อ   

Takraw  
1(0-2-1)    



89 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

004157 นันทนาการ 

Recreation 
1(0-2-1)    

ปิดรายวิชา 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 
1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   

Tennis 
1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 
1(0-2-1)    

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 
1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 
1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 
1(0-2-1)    

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 
1(0-2-1)    

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           
1(0-2-1)    

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 
005171 ชีวติและสุขภาพ    

Life and Health              
3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 
3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  
2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา     

Citizen Mind by Citizenship                     
3(3-2-5)                           

เปิดรายวิชาใหม่ 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    

Multicultural Society                                                        

3(3-2-5)                             

   003102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล  
Communication in Digital 
Society            

3(3-2-5)                            

   003201 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
Health and Environment 
Management 

3(3-2-5)                           

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ    

Art of Living             

3(3-2-5)                           

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก

ในสังคม  
Socialized Personality 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 
กลุ่มวิชาภาษา 
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 
3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ

การศึกษาค้นคว้า 
3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

 Information Science for Study 

and Research 
    

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 
3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 
3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 
3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 
3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 
3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพ

ชีวติ    
Fundamental Laws for Quality 

of Life       

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
003132 ไทยกับประชาคมโลก   

Thai and the World Community                         
3(3-0-6)    

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 
3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics Economy and Society             
3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 
3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พืน้ฐาน 
Introduction to Computer 
Information Science 

3(2-2-5)    

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค
สารสนเทศ   
Mathematics for Life in the 
Information Age  

3(3-0-6)    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน 

Drugs and Chemicals in Daily 

Life                

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food and Life Style 
3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 
Energy and Technology Around 

Us 

3(3-0-6)    

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาบูรณาการ 
005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ                       91  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                  91 หน่วยกิต  
วชิาแกน                                 25  หน่วยกิต วชิาแกน               16  หน่วยกิต หน่วยกิตลดลง 

9 หน่วยกิต 
122140 ธุรกิจเบือ้งต้น  

Introduction to Business 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

146111 การอา่นและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชงิปฏิบัต ิ
Practical Reading and Writing 

3(2-2-5)    

241112 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5)    

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 

Introductory Physics 

4(3-3-8)    

247221 สถิตวิิเคราะห ์

Statistical Analysis 

3(2-2-5)    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

   146132 การฟังและการพูดใน

ชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in 

Daily Life 

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

                  ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การทักทาย 

การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การ

ซื้อของ การต่อรองราคา การเชิญ การตอบรับและการ

ปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง 

การขอความช่วยเหลือ การเสนอความช่วยเหลือ การ

บอกขั้นตอน  

              English listening and speaking skills for 

communication in daily life, sentence patterns, 

greetings, introducing, sating goodbye, accepting, 

refucing, purchasing, bargaining, invitation, acceping 

and rejecting invitation, blessing, asking and giving 

direction, making request, offering help, giving 

instruction 
   247222 ความน่าจะเปน็และสถิต ิ

Probability and statistics 

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

   แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมี

เงื่อนไข ทฤษฏีของเบล์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความ

น่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิต ิการอนุมานทางสถิต ิการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์การถดถอย 

 Basic concept of probability, conditional 

probability, Bayes theorem, random variables and 

probability distribution, sampling distribution, inferential 

statistics, analysis of variance, linear regression  

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่อง

ของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ปรพิันธ์

ของฟังก์ชันและการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการ

เชิงเส้น  

Mathematic induction, limits and continuity of 

functions, derivative of functions and applications,  

integral of functions and applications, matrices and 

system of linear equations 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ

ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์อดิศัย การ

ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์  

 Limits and continuity of functions, derivatives 

and integral of algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integral. 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

241323 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1   

Numerical Methods I 

3(2-2-5) 241325 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข    

Numerical Methods  

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชื่อ

วิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาด

แพร่กระจายในการค านวณ การวัดและการทดสอบค่า

ผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรง

ส าหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น นอร์มและการ

วิ เคราะห์ค่าผิดพลาดส าหรับระบบสมการเชิงเส้น 

ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น  

Round- off errors and their propagation in 

computation, error measures and error tests, solution of 

nonlinear equations, direct methods for systems of 

linear equations, norms and error analysis for linear 

systems, iterative methods for system of linear 

equations 

           ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาด

แพร่กระจายในการค านวณ การวัดและการทดสอบค่า

ผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรง

ส าหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น นอร์มและการ

วิ เคราะห์ค่าผิดพลาดส าหรับระบบสมการเชิงเส้น 

ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

ผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่า

ในช่วงและ พหุนามส าหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และ

อินทิกรัลเชิงตัวเลข ผลเฉลยส าหรับปัญหาค่าเร่ิมต้นของ

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยส าหรับปัญหาค่าขอบ

ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

          Round-off errors and their propagation in 

computation, measures and  tests of error, solution of 

nonlinear equations, direct methods for systems of 

linear equations, norms and error analysis for linear 

systems, iterative methods for system of linear 

equations, solution of nonlinear systems of equations, 

interpolation and polynomial approximation, numerical 

integration and differentiation, solution of Initial value 

problems for ordinary differential equations, solution of 

boundary value problems for ordinary differential 

equations 

241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  

Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   

Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 

 

คงเดมิ 

โครงสรา้งพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบ

เซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ 

ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น 
Algebraic structures, logic system and set, 

system orders and posets, counting techinques, 

recurrence relations, introduction to graph theory 

 โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และ

ระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ 

ความสัมพันธ์เวยีนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น 

 Algebraic structures, logic system and set, 

system orders and posets, counting techinques, 

recurrence relations, introduction to graph theory 
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วชิาเอกบังคับ  51  หน่วยกิต วชิาเอกบังคับ  57  หน่วยกิต หน่วยกิตเพิ่มขึน้ 

6 หน่วยกิต 
225100
  

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
Introduction to Computer 
Science 

3(3-0-6) 225100
  

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
Introduction to Computer 
Science 

3(3-0-6) 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

อนิเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ระบบจ านวนและ

การแทนข้อมลู  การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมลู 

ระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเ์บือ้งต้น 

ความเสี่ยงในการใชค้อมพิวเตอร์ กฎหมายและจรยิธรรม

วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์  

Development of computer, computer 

hardware, computer software, computer networks, 

Internet and its applications, number system and data 

representation, data management and database 

systems, introduction to information systems and 

geographic information systems, computer security risk, 

computer law and ethics 

  พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

อนิเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ระบบจ านวนและ

การแทนข้อมลู  การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมลู 

ระบบสารสนเทศ ความเสี่ยงในการใชค้อมพิวเตอร์ 

กฎหมายและจรยิธรรมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 

  Development of computer, computer 

hardware, computer software, computer networks, 

Internet and its applications, number system and data 

representation, data management and database 

systems, introduction to information systems, computer 

security risk, computer law and ethics 

235011 ตรรกะพืน้ฐานและการแก้ปัญหา   

Basic Logic and Problem 

Solving 

3(2-2-5) 225101 ตรรกะพืน้ฐานและการแก้ปัญหา   

Basic Logic and Problem 

Solving 

3(2-2-5) 

ปรับ 

รหัสวชิา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การใช้

ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาการ

วิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุมแบบล าดับ 

โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบ

ท าซ้ า หลักการเขียนโปรแกรม รหัสเทียม ผังมโนภาพ  

Computer process, reasoning and solving 

problems using logic, problem analysis, flowchart, 

sequence control structure, selection control structure, 

repetition control structure, principle of programming, 

pseudo code, mind map 

 กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การใช้

ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาการ

วิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุมแบบล าดับ 

โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบ

ท าซ้ า หลักการเขียนโปรแกรม รหัสเทียม ผังมโนภาพ ตัว

กระท าการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล ค าสั่ง

ควบคุม ฟังก์ชัน แถวล าดับ ชนิดข้อมูลแบบโครงสรา้ง 

 Computer process, reasoning and solving 

problems using logic, problem analysis, flowchart, 

sequence control structure, selection control structure, 

repetition control structure, principle of programming, 

pseudo code, mind map, operators and expression, 

input and output, control statement, function, array, 

structure data type 
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225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Architectures 

3(2-2-5) 225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Architectures 

3(2-2-5) 

คงเดมิ 

ประวัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบจ านวน รูปแบบการ

แ ท น ข้ อ มู ล  พี ช ค ณิ ต บู ลี น แ ล ะ ดิ จิ ทั ล ต ร ร ก ะ 

ภาษาแอสเซมบลี รูปแบบค าสั่ง วิธีการอ้างถึงข้อมูลใน

หน่วยความจ า ระบบหน่วยความจ า ระบบไอโอ ระบบ

คอมพิวเตอร์สมัยใหม่  

            History of computer, number system, data 

representation, Boolean algebra and digital logic, 

assembly language, instruction format, addressing 

mode, memory system, I/O system, modern computer 

system 

 ประวัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบจ านวน 

รูปแบบการแทนข้อมูล พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ 

ภาษาแอสเซมบลี รูปแบบค าสั่ง วิธีการอ้างถึงข้อมูลใน

หน่วยความจ า ระบบหน่วยความจ า ระบบไอโอ ระบบ

คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 

             History of computer, number system, data 

representation, Boolean algebra and digital logic, 

assembly language, instruction format, addressing 

mode, memory system, I/O system, modern computer 

system 

225211

  

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1  

Object Oriented Programming I 

3(2-2-5) 225211

  

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

Object Oriented Programming 

3(2-2-5) 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

การออกแบบเชิงวัตถุ  คลาสและซับคลาส 

คุณสมบัติและพฤติกรรม การรับทอด ล าดับชั้นของ

คลาส การรวมคลาสและการวนซ้ าโพรโทคอล การ

ห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การเร่ิมต้นและตัวสร้าง การ

พ้องรูป โอเวอร์โหลดดิ้ง ส่วนต่อประสาน การอ้างอิง

ภายในของวัตถุและตารางวิธี การแบ่งพฤติกรรมและการ

น าไปใช ้  

Object- oriented design, classes and 

subclasses, properties and behavior, inheritance, class 

hierarchies, collection classes and iteration protocols, 

encapsulation and information- hiding, initialization and 

constructor, polymorphism, overloading, interface,  

internal representations of objects and method tables, 

separation of behavior and implementation 

 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เบื้องต้น 

คลาส การห่อหุ้ม การซ่อนสารสนเทศ การสืบทอด การ

สร้างฟังก์ชัน การโอเวอร์โหลดตัวด าเนินการและฟังก์ชั่น 

การพ้องรูป เจเนริคและคอลเลคชั่น การทดสอบ และ

การแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม 

Introduction to object- oriented programming 

concepts, class, encapsulation, information hiding, 

inheritance, constructor and deconstructor function, 

operator overloading and function overloading, 

polymorphism concepts, generics and collections, 

program testing and debugging. 

225241
  

การออกแบบและวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธี   
Design and Analysis of 
Algorithms 

3(2-2-5) 225242
  

การออกแบบและวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธี   
Design and Analysis of 
Algorithms 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การ

วิเคราะห์ความซับซ้อน ขั้นตอนวิธี เชิงละโมบ การ

แบ่งแยกและเอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต 

ขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ปัญหาเอ็นพีบรบิูรณ์   

Design and analysis of algorithms, complexity 

analysis, greedy algorithms, divide and conquer, 

dynamic programming, graph algorithms, NP-complete 

problems 

 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การ

วิเคราะห์ความซับซ้อน ขั้นตอนวิธี เชิงละโมบ การ

แบ่งแยกและเอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต 

ขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ปัญหาเอ็นพีบรบิูรณ์  

 Design and analysis of algorithms, 

complexity analysis, greedy algorithms, divide and 

conquer, dynamic programming, graph algorithms, NP-

complete problems 
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   227252  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

และคอมพิวเตอร์ 

Human-Computer Interaction 

3(2-2-5) 

ปรับ 

กลุ่มวิชาจากเอก

เลือกเป็นเอก

บังคับ 

และปรับรหัส

วิชา ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

   ห ลั ก ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ แ ล ะ

คอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานที่

ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง คุณสมบัติการใช้งาน การออกแบบ

รูปแบบที่มนุษย์ใช้ในการรับรู้ข้อมูล การใช้สี แบบร่าง

ระบบ เอชทีเอ็มแอล สไตล์ชีท การพัฒนาระบบเชิง

โตต้อบ การประเมินการใชง้าน  

Principles of human- computer interaction, user-

centered interface design process, usability 

characteristics, design modalities, coloring, wireframe, 

HTML, cascade style sheet, interactive system 

implementation, usability measurement 

   225301 ทฤษฎีการค านวณ   

Theory of Computation 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับ 

กลุ่มวิชาจากเอก

เลือกเป็นเอก

บังคับ 

 

       ออโตมาตาจ ากัด นิพจน์ปกติ ออโตมาตาแบบ

กดลง ไวยกรณ์ไม่อิงบริบท ทฤษฎีบทการปั้ม เคร่ืองทัว

ริง ปัญหาที่ตัดสินได้ ทฤษฎีเวยีนเกิด ปัญหาการตัดสินใจ

ที่แก้ได้และแก้ไม่ได้ ปัญหาเอ็นพี-สมบูรณ์  

Finite automata, regular expressions, push-down 

automata, context free grammars, pumping lemmas, 

Turing machines, decidability problems, recursion 

theorem, solvable and unsolvable decision problems, 

NP-complete problems 

225312

  

แนวคิดของภาษาโปรแกรม 

Programming Language 

Concept 

3(2-2-5) 225313

  

แนวคิดของภาษาโปรแกรม 

Programming Language 

Concept 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

กรอบแนวคิดหลักของการเขียนโปรแกรมและ

การเปรียบเทียบ ตัวแปลค าสั่งและตัวแปลโปรแกรม 

เคร่ืองเสมือน ขั้นตอนการแปลภาษา แบบจ าลองการ

ประกาศตัวแปร การส่งพารามิเตอร์ การหาค่านิพจน์ 

การควบคุมโปรแกรมยอ่ย   

Major programming paradigms and 

comparison, interpreters and compilers, virtual machine, 

language translation phases, declaration models, 

parameter passing, expression evaluation, subprogram 

control 

 กรอบแนวคิดหลักของการเขียนโปรแกรมและ

การเปรียบเทียบ ตัวแปลค าสั่งและตัวแปลโปรแกรม 

เคร่ืองเสมือน ขั้นตอนการแปลภาษา แบบจ าลองการ

ประกาศตัวแปร การส่งพารามิเตอร์ การหาค่านิพจน์ 

การควบคุมโปรแกรมยอ่ย  

 Major programming paradigms and 

comparison, interpreters and compilers, virtual machine, 

language translation phases, declaration models, 

parameter passing, expression evaluation, subprogram 

control 
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225381

  

เทคโนโลยเีชิงวัตถุ    

Object Oriented Technology 

3(2-2-5) 225381 การวิเคราะห์และออกแบบเชงิ

วัตถุ    

Object Oriented Analysis and 

Design 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

การวิ เคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้

แบบจ าลองเชิงวัตถุ การจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ

โดยใช้แบบจ าลองเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมตาม

ทฤษฎีของแบบจ าลองเชิงวัตถุ การออกแบบจ าลอง

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ  เคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรมเชิง

วัตถุ   

Object- oriented system model analysis and 

design, modeling business process using an object-

oriented model, development program on the theory of 

object- oriented model, design of object- oriented 

database model, object- oriented programming 

development tools 

 การวิ เคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้

แบบจ าลองเชิงวัตถุ การจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ

โดยใช้แบบจ าลองเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมตาม

ทฤษฎีของแบบจ าลองเชิงวัตถุ การออกแบบจ าลอง

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ  เคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรมเชิง

วัตถุ  

 Object- oriented system model analysis and 

design, modeling business process using an object-

oriented model, development program on the theory of 

object- oriented model, design of object- oriented 

database model, object- oriented programming 

development tools 

225391

  

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร ์1   

Computer Science Project 1 

1(0-3-2) 225391 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(3-0-6) 

ปรับชื่อวิชา 

หน่วยกิต 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล 
ความเป็นไปได้ของการท าโครงงาน ความรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงาน
อื่นที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน ตารางเวลาการ
ด าเนินงาน ก าหนดขอบเขต วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
จัดท าต้นแบบ จัดท าเอกสารแผนการด าเนินโครงงาน 
และการน าเสนอหัวข้อโครงงาน  

Project preparation, data collection, probability 
of project execution, essential knowledge for project 
execution, study of previous research or other related 
projects, operation scheduling, project boundary, 
system analysis and design, prototyping, documentation 
and project topic presentation 

 การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล 
ความเป็นไปได้ของการท าโครงงาน ความรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงาน
อื่นที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน ตารางเวลาการ
ด าเนินงาน ก าหนดขอบเขต วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
จัดท าต้นแบบ จัดท าเอกสารแผนการด าเนินโครงงาน 
และการน าเสนอหัวข้อโครงงาน 
 Project preparation, data collection, 
probability of project execution, essential knowledge for 
project execution, study of previous research or other 
related projects, operation scheduling, project 
boundary, system analysis and design, prototyping, 
documentation and project topic presentation 
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225492

  

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร ์2  

Computer Science Project 2 

2(0-4-2) 225492 โครงงานวิทยาการ

คอมพิวเตอร์Computer Science 

Project 

3(2-2-5) 

ปรับ 

หน่วยกิต 

การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน 

ทบทวนการวิ เคราะห์และออกแบบระบบตามความ

ต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ

ย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความสมเหตุสมผล

และการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง การวิเคราะห์ผลลัพธ์

และสรุปผล จัดท าเอกสารระบบ น าเสนอผลการด าเนิน

โครงงาน  

Experiment or develop project follows to the 

hypothesis, reconsider to system analysis and design as 

requirement change, project development, unit test, 

system test, validation and verification, debug, result 

analysis and conclusion, documentation and project 

presentation 

การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน 

ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามความต้องการที่

เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบย่อย การทดสอบ

ระบบ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้

จุดบกพร่อง การวิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล จัดท าเอกสาร

ระบบ น าเสนอผลการด าเนินโครงงาน 

 Experiment or develop project follows to the 

hypothesis, reconsider to system analysis and design as 

requirement change, project development, unit test, system 

test, validation and verification, debug, result analysis and 

conclusion, documentation and project presentation 

235014 ระบบปฎิบัติการ   
Operating System 

3(2-2-5) 225331 แนวคิดระบบปฎิบัติการ 
Operating System Concepts 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา   

ชื่อวิชา  

ค าอธิบาย

รายวิชา 

แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การจัดการ
กระบวนการ การประสานจงัหวะกระบวนการ การจัด
ตารางและการส่งต่อกระบวนการ การขัดจังหวะ การติด
ตาย การจัดการหน่วยความจ าหลักและหน่วยความจ า
เสมือน การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้อมลู ความ
มั่นคงและการปกป้องระบบ การประเมินประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยใีหม่ของระบบปฏิบัตกิาร   

Basic concepts of operating system, process 
management, process synchronization, process 
scheduling and dispatch, interrupt, deadlock, main 
memory and virtual memory management, device 
management, file management, system security and 
protection, system performance evaluation and new 
technology of operating system 

 แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ  กระบวนการ

และเธร็ด การประสานจังหวะกระบวนการ การจัดตารางหน่วย

ประมวลผล การจัดการภาวะพร้อมกัน การขัดจังหวะ การติด

ตาย การจัดการหน่วยความจ าหลักและหน่วยความจ าเสมือน 

ระบบจัดการอุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก การจัดการแฟ้มข้อมูล 

ความมั่นคงและการปกป้อง เคร่ืองเสมือน การประเมิน

ประสิทธิภาพและเทคโนโลยใีหม่ของระบบปฏิบัติการ  

 Basic concepts of operating system, process and 

thread, process synchronization, cpu scheduling, interrupt, 

deadlock, main memory and virtual memory management, 

input/output device management, file management, security 

and protection, virtual machines, system performance 

evaluation and new technology of operating system 

235012    โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธี       3(2-2-5) 
Data Structures and Algorithms 
โครงสรา้งข้อมูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ รายการ

แบบเชื่อมโยง สแตก คิว ต้นไม ้ กราฟ การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของขัน้ตอนวิธี การ
เรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบฮพี 
แฮชชิ่ง การเวียนเกิด การประยุกต์ใช้โครงสรา้งข้อมลูและ
ขั้นตอนวิธ ี

Basic data structures, array, linked-listed, 
stack, queues, trees, graph, analysis of algorithm 
efficiency and complexity, sorting and searching, heap 

225241 โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ขั้นพื้นฐาน 
Data Structure and 
Fundamental Algorithms 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา   

ชื่อวิชา  

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 ชนิดข้อมูลนามธรรม กองซ้อน แถวคอย รายการ
และรายการแบบเชื่อมโยง กราฟ ต้นไม้ การวิเคราะห์ขัน้ตอนวิธ ี
การเรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล 

Abstract data types, stack, queue, list and linked-
list, graph, tree, algorithm analysis, sorting and searching 

 



99 

 

storage, hashing, recursion, application of data structures 
and algorithms 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

235015 ปัญญาประดษิฐ์ 

Artificial Intelligence  

3(2-2-5) 225371 ปัญญาประดษิฐ์พืน้ฐาน 

Introduction to Artificial 

Intelligence  

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  

ชื่อวิชา

ค าอธิบาย

รายวิชา 

หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ ์ปรภิูมิ

สถานะและการค้นหา ขั้นตอนวิธีการค้นหา การแทน

ความรู้โดยใช้ตรรกะเพรดิเคต วิศวกรรมความรู้ โปรล็อก

เบื้องต้น การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น การ

เรียนรู้ของเคร่ืองจักร โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธี

เชิงพันธุกรรม หุ่นยนต์  

Principle and history of artificial intelligence, 

state space and search, search algorithm, knowledge 

representation by using predicate logic, knowledge 

engineering, introduction to prolog, introduction to natural 

language processing, machine learning, artificial neural 

network, genetic algorithm, robot 

 

 หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ การแทน

ความรู้พื้นฐาน การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ระเบียบวิธี

ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ 

Principle and history of artificial intelligence, basic 

knowledge representation, problem-solving and learning the 

methodologies of artificial intelligence 

235021

  

การเขียนโปรแกรมเชิง

โครงสรา้ง  

Structure Programming 

3(2-2-5) 225111 การเขียนโปรแกรมเชิง

โครงสรา้ง  

Structured Programming 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ 

โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัว

กระท าการและนิพจน ์ไลบรารีฟังก์ชั่น การรับและแสดงผล

ข้อมูล ค าสั่ งควบคุมแบบล าดับ ค าสั่ งควบคุมแบบ

ทางเลือก ค าสั่งควบคุมแบบท าซ้ า แถวล าดับ ฟังก์ชัน ชนิด

ข้อมูลแบบโครงสรา้ง ตัวชี้ต าแหน่ง การด าเนินการกับไฟล์   

Program structure, type of variables, operators 

and expression, library function, input and output, 

sequence control statement, selection control statement, 

repetition control statement,  array, function, structure 

data type, pointer, file operation 

 

 โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัวกระท า

การและนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ชั่น การรับและแสดงผลข้อมูล 

ค าสั่งควบคุมแบบล าดับ ค าสั่งควบคุมแบบทางเลือก ค าสั่ง

ควบคุมแบบท าซ้ า แถวล าดับ ฟังก์ชัน ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง 

ตัวชี้ต าแหน่ง การด าเนินการกับไฟล์  

 Program structure, type of variables, operators and 

expression, library function, input and output, sequence 

control statement, selection control statement, repetition 

control statement,  array, function, structure data type, 

pointer, file operation 
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235031

  

ระบบฐานข้อมูล  

Database System 

3(2-2-5) 25261 การวิ เคราะห์และออกแบบ

ระบบฐานข้อมูล 

Database System Analysis 

and Design 

2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  

ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

แนวคิดเบือ้งต้นของระบบฐานข้อมูลและระบบ

จัดการฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ การท าให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน ภาษาสอบถาม 

การประมวลผลรายการ ฐานข้อมูลแบบกระจาย การ

ออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การบูรณภาพและความ

มั่นคงของข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อมกัน ความมั่นคง

และการป้องกันฐานข้อมูล การส ารองข้อมูลและการคืน

สภาพ การล็อค เทคโนโลยีใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับระบบ

ฐานข้อมูล ข้อมูลเชิงพื้นที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ฐานข้อมูล   

Basic concept of database system and 

database management system, data modeling, 

relational database, relational database analysis and 

design, normalization, query language, transaction 

processing, distributed database, physical database 

design, data integrity and security, concurrency control, 

database security and protection, backup and recovery, 

locking, new technology of database system, spatial 

data, application of database development 

 แนวคิดของระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการ

ฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การ

วิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษา

สอบถาม วงจรชีวิตการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ

จัดการทรานแซกชัน การควบคุมภาวะพร้อมกัน การ

ออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ การบูรณภาพของ

ฐานข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การส ารอง

ข้อมูลและการคืนสภาพ การล็อค ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การ

ประยุกต์ ใช้ ระบบฐานข้อมูลในงานด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

     Concept of database system and 

database management system, data modeling, 

relational database, relational database analysis and 

design, query language, database life cycle, transaction 

management, concurrency control, physical database 

design , database integrity, database security, backup 

and recovery, locking, object oriented database, 

database application in computer science 

235032

  

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

Computer Networks 

3(2-2-5) 255251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

อนิเทอร์เน็ต 

Computer Networks and 

Internets 

2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  

ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

เทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูล

และสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารข้อมูลแบบ

อนาลอกและดิจิทัล แบบจ าลองโอเอสไอ โปรโตคอล

เครือข่าย อนิเทอร์เน็ต แบบโครงสรา้งเครือข่าย ชนิดของ

เครือข่าย อุปกรณ์สลับเส้นทาง อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง 

อุปกรณ์เชื่อมเครือข่าย ไอพีแอดเดรส เครือข่ายย่อย การ

จัดเส้นทางแบบคงที่และแบบพลวัต ความมั่นคงของ

เครือข่าย  

Computer network technology, data 

transmission and communication media, analog and 

digital communication techniques, OSI model, network 

protocol, Internet, network topologies, network types, 

switching, router, bridge, IP address, subnet, static and 

dynamic routing, network security 

 

 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของ

เครือข่าย แบบจ าลองเครือข่าย ชนิดข้อมูลและสัญญาณ 

สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารและการมัลติเพล็กซ์ อุปกรณ์

เครือข่าย การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการไหล

ของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด  โปรโตคอล

เครือข่าย  ไอพีแอดเดรส เครือข่ายย่อย การจัดเส้นทาง

แบบคงที่และแบบพลวัต เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความ

มั่นคงของเครือข่าย เทคนิคการเข้ารหัส 

Computer network technology, type of 

network, network model, type of data and signal, 

transmission media and multiplex, network hardware, 

errors, error Detection and error Control, data flow 

control, network protocol, IP address, subnet, static and 

dynamic routing, Internet, network security, 

cryptography 
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235033 การวิเคราะห์และออกแบบเชงิ

โครงสรา้ง   

Structured Analysis and Design 

3(2-2-5) 225361 การวิเคราะห์และออกแบบ

ซอฟต์แวร ์

Software Analysis and Design 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา   

ชื่อวิชา  

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

องค์ประกอบของระบบ กระบวนการพัฒนา

ระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความ

ต้องการ การออกแบบระบบ การออกแบบซอฟต์แวร์ 

รับเข้า ประมวลผล ส่งออก หน่วยเก็บข้อมูล แบบจ าลอง

เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบ ข้อก าหนดความต้องการ 

กรณีศกึษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

Systems components, software development 

process, feasibility study, requirement analysis, system 

design, input, process, output, data storage, analysis 

and design model, requirement specifications,  case 

study of system analysis and design 

 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  

กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ 

การจัดการโครงการ การออกแบบซอฟต์แวร์ รับเข้า 

ประมวลผล ส่งออก หน่วยเก็บข้อมูล แบบจ าลองเพื่อ

การวิเคราะห์และออกแบบ ค าอธิบายกระบวนการ

ท างาน การออกแบบหน้าฟอร์มและรายงาน กรณีศึกษา

การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 

 Software components, software 

development process, requirement analysis, project 

management, software design, input, process, output, 

data storage, analysis and design model, process 

specification, design form and report, case study of 

Software analysis and design 

 

235035

  

วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 

Software Engineering 

3(2-2-5) 225382

  

แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 

Software Engineering 

Concepts 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประโยชน์

ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์  

แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ เคร่ืองมือช่วยทาง

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการซอฟต์แวร์ การ

ออกแบบซอฟต์แวร ์การท าให้เกิดซอฟต์แวร ์การทดสอบ

ซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ การรื้อปรับ

ซอฟต์แวร์ การจัดการซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยง 

การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ

ซอฟต์แวร์ หลักการเชิงวัตถุและยูเอ็มแอล กรอบงาน 

หัวข้อทางวิชาชีพและจรยิธรรม  

Principles of software engineering, 

advantages of software engineering, software 

processes, software process models, CASE tools, 

software requirements, software design, software 

construction, software testing, software maintenance, 

software reengineering, software management, risks 

management, software configuration management, 

software quality controls, principles of object orientation 

and UML, frameworks, professional and ethical issues 

 หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประโยชน์

ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ 

แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ เคร่ืองมือช่วยทาง

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการซอฟต์แวร์ การ

ออกแบบซอฟต์แวร ์การท าให้เกิดซอฟต์แวร ์การทดสอบ

ซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ การรื้อปรับ

ซอฟต์แวร์ การจัดการซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยง 

การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ

ซอฟต์แวร์ หลักการเชิงวัตถุและยูเอ็มแอล กรอบงาน 

หัวข้อทางวิชาชีพและจรยิธรรม 

 Principles of software engineering, 

advantages of software engineering, software 

processes, software process models, CASE tools, 

software requirements, software design, software 

construction, software testing, software maintenance, 

software reengineering, software management, risks 

management, software configuration management, 

software quality controls, principles of object orientation 

and UML, frameworks, professional and ethical issues 
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วชิาเอกเลือก  9  หน่วยกิต วชิาเอกเลือก  12  หน่วยกิต หน่วยกิตเพิ่มขึน้ 
3 หน่วยกิต 

222321 เทคโนโลยภีาพเคลื่อนไหวและเกม 

Animation Technology and 

Game 

3(2-2-5)    

ปิดรายวิชา 

228401 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Information Technology 

Management 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

235023 

  

การเขียนโปรแกรมบน

อนิเทอร์เน็ต 

Internet Programming 

3(2-2-5)    

ปิดรายวิชา 

222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

และคอมพิวเตอร์ 

Human-Computer Interaction 

3(2-2-5)    ปรับ 

กลุ่มวิชาจากเอก

เลือกเป็นเอก

บังคับ 

225342 ทฤษฎีการค านวณ   
Theory of Computation 

3(3-0-6)    ปรับ 
กลุ่มวิชาจากเอก
เลือกเป็นเอก

บังคับ 

   222313 คลังข้อมูล 

Data Warehouse            

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  แนวคิดการท าคลังข้อมูล องค์ประกอบและ

สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล ตัวแบบข้อมูลพหุมิติ การ

ออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูล เคร่ืองมือส าหรับการ

พัฒนาคลังข้อมูล การจัดการธุรกิจ การประยุกต์ใช้

คลังข้อมูลกับองค์การ 

 Concepts of data warehousing, data 

warehouse components and architecture, dimension 

modeling, designing and implementing data warehouse, 

tools for data warehouse development, business 

management, applied data warehouse for organization 

   225341 ทฤษฎีกราฟ 

Graph Theory 

3(3-0-6) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  กราฟเบื้องต้น ไดกราฟ กราฟของออยเลอร์

และฮามิลตัน ต้นไม้ การจับคู่ เครือข่าย พาธและไซเคิล 

การลงสีกราฟ ปัญหาที่นิยมในทฤษฎีกราฟ 

 Simple graphs, digraphs, Eulerian and 

Hamiltonian graphs, trees, matchings, networks, paths 

and cycles, graph colorings, famous problems in Graph 

Theory. 
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   225362 วิทยาการคณนา 

Computational Science 

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูงเพื่อช่วยในงานวิจัยเชิง

วิทยาศาสตร์ ชนิดของข้อมูลเบื้องต้น ชนิดของข้อมูลขั้น

สูง ขอบเขตของตัวแปร ข้อมูลน าเข้าและข้อมูลส่งออก 

การแสดงผลข้อมูลแบบดิจิตัล ตัวกระท าการและนิพจน์ 

ล าดับควบคุมแบบวนซ้ า ล าดับควบคุมแบบเงื่อนไข 

ฟังก์ชันและโปรแกรมย่อย การแสดงผลข้อมูลแบบกราฟ 

การปรับเส้นโค้ง  

Using selected scientific computing application, basic 

data types, complex data types, variable scope, input 

and output, digital representation of data, operators and 

expressions, control flow ( loops, conditionals) , functions 

and modularity, graphical displays of data, curve fitting 

   225363 เทคโนโลยีประมวลผลแบบ

กลุ่มเมฆ 

Cloud Computing Technology 

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผล

ประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรมของระบบประมวลผลแบ

บกลุ ม เมฆ บริการและเฟรมเวิ ร์คของระบบการ

ประมวลผลประสิทธิภาพสูง หลักการของระบบการ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ด้วยระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  

 Introduction to high performance computing, 

Cloud computing system architecture, Services and 

framework of high performance computing system, 

Principles of cloud computing system, Cloud computing 

application development 

   226366 การค้นคืนสารสนเทศ   

Information Retrieval 

3(3-0-6) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ  

การวิเคราะห์ค าและสร้างตัวแทนเอกสาร การสร้างดัชนี   

การจ าแนกและการจัดหมวดหมู่เอกสาร  กลยุทธ์และ

เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ    การประเมินผลการค้น

คืนสารสนเทศ การค้นคืนสารสนเทศบนสังคมออนไลน์ 

Principles and concepts of information 

retrieval, text analysis and generating document 

representatives, indexing, document classification and 

clustering techniques, searching strategies and 

techniques, evaluation of information retrieval systems, 

information retrieval on social network. 
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   225372 การเรียนรู้ของเคร่ืองกล 

Machine Learning 

3(3-0-6) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 หลักการของการเรียนรู้เคร่ืองกล ทฤษฏีการ

เรียนรู้ ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้

แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสรมิก าลัง การเรียนรู้ทาง

สถิต ิการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเคร่ืองกล  

Concepts of machine learning, learning 

theory, decision trees, supervised learning, 

unsupervised learning, reinforcement learning, statistic 

learning, application of machine learning 

   225421 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 

Parallel Programming 

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

      เ ร่ื อ ง ทั่ ว ไ ป ขอ งก า รประมวลผลขั้ น สู ง 

สถาปัตยกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบขนาน การ

วิเคราะห์และแบบจ าลองประสิทธิภาพที่ เหมาะสม 

แบบจ าลองปัญหาและอัลกอริทึมแบบขนาน ซอฟต์แวร์

และเคร่ืองมือส าหรับประมวลผล หัวข้อการประมวลผล

แบบขนานในปัจจุบัน  

     Overview of supercomputing, parallel 

computer architectures, performance modeling and 

analysis, model problems and parallel algorithms, 

software and tools for parallelism, advanced topics 

   225422   การเขียนโปรแกรม

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Micro Controller Programming 

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบของไมโคร

คอลโทลเลอร์ หน่วยความจ า พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า 

ชุดค าสั่งและรีจีเตอร์ การสื่อสารแบบอนุกรม การ

ขัดจังหวะ ไดร์เวอร์ ภาษาระดับต่ า เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

พัฒนาปัจจุบัน  

 Archictecture and units of a microcontroller, 

memory, basics of digital circuir, instruction and register 

sets, serial communications, interrupt routines, drivers, 

low level languages, tools 
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   225451 การโปรแกรมบนเครือข่าย 

Network Programming 

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  การสื่อสารข้อมูลแบบต้องเชื่อมต่อและไม่ต้อง

เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) เอพีไอ

และโปรโตคอลส าหรับล าดับชั้นของเครือข่าย โอเอสไอ/

ไอเอสโอ ต่างๆ การส่งข้อมูลแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 

ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต ยูอาร์แอลและยูอาร์ไอ การเชื่อมต่อ

ยูอาร์แอล การเขียนโปรแกรมซ็อกเก็ต ซ็อกเก็ตที่

ปลอดภัย การน าเข้าและส่งออกแบบไม่ประสานเวลา 

การแพร่สัญญาณบนไอพี การส่งค าร้องขอควบคุม

ระยะไกล (อาร์เอ็มไอ) 

 Connection- oriented and connectionless 

communications, application programming interface 

(API) , APIs for protocols belonging to different OSI/ ISO 

layers, streams and threads, Internet addresses, URLs 

and URIs, URL connection, sockets programming, 

secure sockets, asynchronous I/O, IP multicast, remote 

method invocation (RMI) 

   225452 ระบบกระจาย 

Distributed system 

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  รูปแบบจ าลองการค านวณแบบกระจาย เวลา 

การจัดสรรทรัพยากร  การประเมินค่าสมบัติวงกว้าง การ

ล าดับข้อความ การค านวณวงกว้าง คอนเสนสัส ความ

ทนทานต่อข้อผิดพลาด  

     Models of distributed computation, time, 

resource allocation, global property evaluation, ordering 

of messages, global computation, consensus,  fault-

tolerance 

 

   226416 เหมืองข้อมูล 

Data mining 

3(3-0-6) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 คุณลักษณะของข้อมูล เทคนิคการท าเหมือง

ข้อมูล  ขั้นตอนวิธีการจ าแนก ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่ม 

ขั้นตอนวิธีเหมืองกฎ การวัดประสิทธิภาพของเหมือง

ข้อมูล การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล 

Characteristic of data, data mining 

techniques, classification algorithms, clustering 

algorithms, rule mining algorithms, measuring 

effectiveness of data mining, data mining applications 
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   225423             การประมวลผลภาพดิจิทัล

เบือ้งต้น  

Introduction to Digital image 

Processing 

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 แนวคิดพื้นฐานการประมวลผลภาพดิจิทัล  

การได้มาของภาพ โหมดสี การเพิ่มคุณภาพของภาพทั้ง

ในโดเมนเชิงพืน้ที่และเชิงความถี่ การประมวลผลภาพกับ

รูปรา่งและโครงสร้างของภาพ  การหาขอบของวัตถุ การ

แยกข้อมูลภาพ การน าเทคนิคการประมวลผลภาพใช้ใน

โปรแกรมประยุกต์ 

Introduction to fundamental concepts in digital 

image processing, image Acquisition, color model, 

image enhancement in the spatial domain, image 

enhancement in the frequency domain, morphological 

image processing, edge detection, image segmentation, 

understand basic approaches to real-world applications 

in digital image 

   225462 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                                                         

Big Data Analytics 

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

              แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

เบื้องต้น แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ โมเดลข้อมูลและ

วิธีการจัดเก็บขนาดใหญ่ อัลกอรึทึมในการวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ ฮาดูป แมปรีดิวซ์ สปาร์ก การค้นหา

และการท าดัชนี ระบบแนะน า การถดถอย การจ าแนก

ประเภท การจัดกลุ่ม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

           Introduction to Big Data Analytics Concept, Big 

Data platform, Hadoop, Map- reduce, Spark, Search 

and Indexing, Recommendation System, Regression, 

Classification, Clustering, Development of Big Data 

Analytics application 
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225471 การพัฒนาระบบสนับสนนุการ

ตัดสินใจ   

Decision Support System 

Development 

3(2-2-5) 222362 ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบ

สนับสนุนการตัดสนิใจ 

Expert System and Decision 

Support System 

3(2-2-5) 

ปรับ 

รหัสวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ทฤษฎีพื้นฐานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

การตัดสินใจและการสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการ

องค์ความรู้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การ

ประเมินผลระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   

Fundamental theories for decision support 

systems, decision- making and computerized, 

knowledge management, hardware and software for 

decision support systems, decision support systems 

applications, development of decision support systems, 

decision support systems evaluation 

ความรู้เบื้องต้นของระบบผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะ

ส าคัญ สถาปัตยกรรม แบบจ าลอง การแสดงความรู้ 

ประสิทธิภาพของการใช้กฎ การจัดแบ่งประเภทความรู้ 

การจัดการองค์ความรู้ การตัดสินใจ และการสนับสนุน

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 

กระบวนการพัฒนาระบบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และส่วน

ต่อประสาน การประเมินผล เคร่ืองมือส าหรับการพัฒนา

ระบบทฤษฎีพื้นฐาน การตัดสินใจและการสนับสนุนการ

ตัดสินใจ การจัดการองค์ความรู ้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ส าหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ การ

พัฒนาระบบ การประเมินผล Introduction to Expert 

Systems ( ES) , characteristics, architecture, models, 

knowledge representation, rule efficiency, knowledge 

classification, knowledgement management, decision 

making and computerized decision support, Decision 

Support System (DSS), system development, 

hardware, software and user interface, evaluation, 

development tools for ES and DSS Fundamental 

theories, decision making and computerized decision 

support, knowledge management, hardware and 

software for decision support systems, decision support 

systems applications, development of decision support 

systems, decision support systems evaluation 

225443 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
Computer Graphic 

3(2-2-5) 225424 คอมพิวเตอร์กราฟิกส ์
Computer Graphics 

3(3-0-6) 

ปรับ 
รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

พื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้างจุด 

ก า ร ว า ดภ าพ  ก า ร เ ป ลี่ ย น ต า แ ห น่ ง  ก า รส ร้ า ง

ภาพเคลื่อนไหว การแปลง 2 มิติและ 3 มิติ การประยุกต์

และโครงงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก   

Fundamental of computer graphics, dotting, 

drawing, position moving, animation creating, 2D and 

3D transformations, application and project in computer 

graphic 

   ระบบกราฟิก เบื้องต้น  อุปกรณ์อินพุต

เอาต์พุต ล าดับการท างานทางด้านกราฟิก กระบวนการ

แรสเตอร์ การแปลงใน 2 มิติ การเคลื่อนที่ การหมุน การ

สะท้อน การตัดเล็ม แนวคิดการก าหนดกรอบหน้าต่าง 

ขั้นตอนการตัด การโปรแกรมกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ 

หัวข้อที่น่าสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก  

   Overview of graphic systems, input-output 

devices, graphic processing pipeline, rasterization, two-

dimensional transformation, translation, scaling, 

rotation, reflection, shearing, windowing concepts, 

clippling algorithm, geometric affine transformation, 2-

dimensional and 3-dimensional graphics programming, 

interesting topics in computer graphics. 
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235022 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที ่

Mobile Application 

Development 

3(2-2-5) 225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที ่

Mobile Application 

Development 

3(2-2-5) ปรับ 

รหัสวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

สถ าปั ต ยก ร รม ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ เ ค ลื่ อ น ที่  

ระบบปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์

เคลื่อนที่ วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์  การออกแบบและ

การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก การส่งผ่าน

ข้อมูล การเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  

Mobile architecture, operating system, basics 

of a mobile application, application lifecycle, design and 

developing graphic users interface, data passing, data 

storing, internal device interfacing, mobile applications 

development 

 

 สถ าปั ต ยก ร ร ม ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ เ ค ลื่ อ นที่  

ระบบปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์

เคลื่อนที่ วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์  การออกแบบและ

การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก การส่งผ่าน

ข้อมูล การเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 Mobile architecture, operating system, basics 

of a mobile application, application lifecycle, design and 

developing graphic users interface, data passing, data 

storing, internal device interfacing, mobile applications 

development 

225313 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2   

Object Oriented Programming 

II 

วิชาบังคบัก่อน : 225211 การ

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 

Prerequisite:225211 Object 

Oriented Programming I 

3(2-2-5) 225324 การพัฒนาโปรแกรมเชงิวัตถุ

ประยุกต์ 

Applied Object-oriented 

programming 

3(2-2-5) 

ปรับ 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

การรับและแสดงผลข้อมูล เทรด การเขียน

โปรแกรมเครือข่าย การติดต่อกับฐานข้อมูล ความ

ปลอดภัย โปรแกรมเสริมด้านเทคโนโลยี  เจเนริคและ

คอลเลคชั่น สวิง แอปเพล็ต การจัดการเหตุการณ์  การ

จัดการข้อยกเว้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  

Inputand output, threads, network 

programming, database connectivity, security, plug- in 

technology, generics and collections, Swing, applets, 

event handling, exception handling, application 

development 

 

 การรับและแสดงผลข้อมูล เทรด การเขียน

โปรแกรมเครือข่าย การติดต่อกับฐานข้อมูล ความ

ปลอดภัย โปรแกรมเสริมด้านเทคโนโลยี  เจเนริคและ

คอลเลคชั่น สวิง แอปเพล็ต การจัดการเหตุการณ์  การ

จัดการข้อยกเว้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 

 Input and output, threads, network 

programming, database connectivity, security, plug- in 

technology, generics and collections, Swing, applets, 

event handling, exception handling, application 

development 
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235034 ความมั่นคงในระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

Security in Computer Systems 

and Networks 

3(2-3-6) 225351  ความปลอดภัยบน

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

Computer and Network 

Security 

3(2-2-5) 

ปรับ 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

การบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยใน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัย

เบื้องต้น การเข้ารหัสลับเบื้องต้น กุญแจส่วนตัวและ

กุญแจสาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์สิทธิ์และ การ

ยืนยันตัวบุคคล ใบรับรองสิทธิ์ การบริหารกุญแจ ความ

มั่นคงของระบบเมล์ ความมั่นคงไอพี ความมั่นคงเว็ปไซต์ 

การบุกรุกในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก 

ตรวจจับการบุก รุกและระบบป้องกัน  ไฟล์วอลล์  

ซอฟต์แวรรั์กษาความปลอดภัย  

Intrusion in computer networks and network 

security, basic computer security, basic cryptography, 

private key and public key, digital signature, 

authentication and personal identifier, certificate, key 

management, mail system security, IP security, website 

security, network intrusion, kind of attack, intrusion 

detection and prevention system, firewall, security 

software 

 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

การเข้ารหัสลับเบื้องต้น กุญแจส่วนตัวและกุญแจ

สาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์สิทธิ์และการยืนยัน

ตัวบุคคล ใบรับรองสิทธิ์ การบริหารกุญแจ การบุกรุกใน

ระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การตรวจจับการ

บุกรุกและระบบป้องกัน ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย  

 basic computer security, basic cryptography, 

private key and public key, digital signature, 

authentication and personal identifier, certificate, key 

management, network intrusion, kind of attack, intrusion 

detection and prevention system, security software 

225361 ระบบฐานความรู้  

Knowledge Based System 

 

3(3-0-6) 225461 ระบบฐานความรู้  

Knowledge Based System 

3(2-2-5) 

ปรับ 

รหัสวิชา 

การแทนความรู้และกระบวนการใช้เหตุผล 

ระบบฐานความรู้แบบกฎเกณฑ์ ระบบฐานความรู้แบบ

เฟรม ระบบฐานความรู้แบบตรรกศาสตร์ ข้อดีและ

ข้อจ ากัด  การรวบรวมความ รู้  การทวนสอบและ

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของฐานความรู้ เทคนิคใน

การสร้างค าอธิบาย ระบบรักษาข้อมูลความจริง ระบบ

การวางแผนงานอัตโนมัติ   

Knowledge representation and its reasoning 

tasks, rule- based systems, frame- based systems and 

logic- based system, advantages and limitations, 

knowledge acquisition, knowledge validation and 

verification, explanation production techniques, truth-

maintenance systems, automatic planning systems 

 

การแทนความรู้และกระบวนการใช้เหตุผล 

ระบบฐานความรู้แบบกฎเกณฑ์ ระบบฐานความรู้แบบ

เฟรม ระบบฐานความรู้แบบตรรกศาสตร์ ข้อดีและ

ข้อจ ากัด  การรวบรวมความ รู้  การทวนสอบและ

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของฐานความรู้ เทคนิคใน

การสร้างค าอธิบาย ระบบรักษาข้อมูลความจริง ระบบ

การวางแผนงานอัตโนมัติ  

 Knowledge representation and its reasoning 

tasks, rule- based systems, frame- based systems and 

logic- based system, advantages and limitations, 

knowledge acquisition, knowledge validation and 

verification, explanation production techniques, truth-

maintenance systems, automatic planning systems 

  



110 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

225314 หัวข้อพิเศษทางการเขียน

โปรแกรม 

Special Topics in 

Programming 

3(2-2-5)    

ปิด 

รายวิชา 

ภาษาคอมพิว เตอ ร์สมั ย ใหม่ที่ เ ป็ นที่ นิ ยม 

เทคโนโลยีหรือมาตรฐานสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเขียน

โปรแกรม แนวคิดพื้นฐานของภาษา รูปแบบภาษา 

ความสามารถของภาษา ไวยากรณ์ของภาษา การ

ประยุกต์ใช้งาน   

Popular modern computer languages, new 

programming technology or standard, basic concept of 

language, language pattern, ability of language, 

language grammar, applications 

 

 

225496 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

Special Topics in Computer 

Science 

3(3-0-6) 225496 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

Current Topic in Computer 

Science 

3(2-2-5) 

ปรับ 

ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีหรือมาตรฐาน

สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทฤษฏี

พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

วิ เคราะห์แนวโน้ม วิ เคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการ

ประยุกต์   

Interesting topics of new computer science 

technology or standard, related fundamental theories, 

related technology or standard, trend analysis, pros and 

cons analysis of the application 

 

หัวข้อที่น่าสนใจด้านมาตรฐานสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง

กับวิทยาการคอมพิว เตอร์  ทฤษฏีพื้นฐานที่ เกี่ ยวข้อง 

เทคโนโลยีหรือมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์แนวโน้ม 

วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการประยุกต์  

 Interesting topics of computer science 

technology, related fundamental theories, related 

technology or standard, trend analysis, pros and cons 

analysis of the application 

235024

  

การเขียนโปรแกรมแบบวชิวล   

Visual Programming 

3(2-2-5) 225322

  

พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมแบบ

วิชวล 

Introduction to Visual 

Programming 

3(2-2-5) 

ปรับ 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

องค์ประกอบของภาษาวิ ชวล  การ เขี ยน

โปรแกรมประยุกต์แบบวินโดวส์ การใช้กล่องเคร่ืองมือ 

การสร้างวินโดว์ฟอร์ม การสร้างวัตถุ การเขียนโปรแกรม

แบบอิงเหตุการณ์ การแก้จุดบกพร่องและการจัดการ

ข้อผิดพลาด การติดต่อกับฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม

ประยุกต์   

Visual languages component, windows 

application programming, toolbox usage, creating 

window form, building objects, even- driven 

programming, debugging and error handling, database 

connectivity, developing application 

พื้นฐานของภาษาโปรแกรมแบบวิชวล การเขียน

โปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์ ระเบียบวิธีการสร้างและจัด

ด าเนินการของวัตถุ การแก้ไขจุดบกพร่องและควบคุมดูแล

ข้อผิดพลาด การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 

Basic of visual programming language, event-

driven programming, objects creation and manipulation 

methods, debugging and error handling, application 

development. 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

225493   การศึกษาอิสระ    

Independent Study 

6 หน่วยกิต 225493   การศึกษาอิสระ    

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

คงเดมิ 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  

 Searching, collecting data, researching, 

analyzing, report writing, presenting and discussing in 

computer science topic 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  

 Searching, collecting data, researching, 

analyzing, report writing, presenting and discussing in 

computer science topic 

225494 การฝึกงาน  

Professional Training 

6 หน่วยกิต 225494 การฝึกงาน  

Professional Training 

6 หน่วยกิต 

คงเดมิ 

 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

 Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in computer science in private or 

government sectors 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

 Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in computer science in private or government 

sectors 

225495

  

สหกิจศกึษา  

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 225495

  

สหกิจศกึษา  

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

คงเดมิ 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน  

 Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in computer science as an 

apprentice in private or government sectors 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน  

 Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in computer science as an apprentice in 

private or government sectors 

 225491  การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร์                 1(0-2-1) 

           Preparation for Computer Science Professional 

Experience 

    รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาน

ประกอบการ คุณธรรมและจรยิธรรม การสื่อสารและเทคนิค

การสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียน

รายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะ

ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

            Process of professional experience, working 

places, virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in workplace, 

working personality development, report writing and 

presentation techniques, specialist skills training in computer 

science 

เพิ่มรายวชิา 

หมวดวิชาเลือกเสรี                   6       หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี                    6       หน่วยกิต คงเดมิ 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(3-0-6) 

122140 ธุรกิจเบือ้งต้น    3(3-0-6) 002101 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

146111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงปฏิบัติ  

3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

225211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 225211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

235012 โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 225242 โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธี

หลักมลู  

3(2-2-5) 

241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   3(2-2-5) 247222 ความน่าจะเปน็และสถิต ิ 3(2-2-5) 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(X-X-X)    

 รวม 20 หน่วยกิต   18 หน่วยกิต 

  

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 

235011 ตรรกะพืน้ฐานและการแก้ปัญหา   3(2-2-5) 225101 ตรรกะพืน้ฐานและการแก้ปัญหา   3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1    3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1    3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(3-0-6) 

*003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

*003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 225111 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรา้ง 3(2-2-5) 

225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

235021 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรา้ง 3(2-2-5) 241334  คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร์ 2    3(2-2-5)    

004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(X-X-X)    

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

225241 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอน

วิธ ี

3(2-2-5) 225242 การออกแบบและวิเคราะห์

ขั้นตอนวิธ ี

3(2-2-5) 

235014 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

อนิเทอร์เน็ต 

3(2-2-5) 

235031 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 225261 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ฐานข้อมูล 
3(2-2-5) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 4(3-3-8) 227252 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อ

ประสาน 

3(2-2-5) 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(X-X-X) 241325 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

 รวม 19 หน่วยกิต   18 หน่วยกิต 

 

 

     

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

225312 แนวคิดของภาษาโปรแกรม 3(2-2-5) 225301 ทฤษฏีการค านวณ  3(3-0-6) 

235032 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 225331 แนวคิดระบบปฏิบัตกิาร 3(2-2-5) 

235033 การวิเคราะห์และออกแบบเชงิ

โครงสรา้ง 

3(2-2-5) 225381 การวิเคราะห์และออกแบบเชงิ

วัตถุ    

3(2-2-5) 

241323 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1 3(2-2-5) 225382 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 

225XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 225XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 

 รวม 18  หน่วยกิต   18  หน่วยกิต 

      

 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

225381 เทคโนโลยเีชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 225313 แนวคิดของภาษาโปรแกรม 3(2-2-5) 

225391 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร ์1 1(0-3-2) 225361 การวิเคราะห์และออกแบบ

ซอฟต์แวร ์

3(2-2-5) 

235035 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 225371 ปัญญาประดษิฐ์พืน้ฐาน 3(2-2-5) 

247221 สถิตวิิเคราะห ์ 3(2-2-5) 225391 ระเบียบวิธีวิจยั 3(3-0-6) 

225XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 225XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2(0-4-2) 146132 การฟังและการพูดใน

ชีวติประจ าวัน 

3(2-2-5) 

222321 เทคโนโลยภีาพเคลื่อนไหวและเกม 3(2-2-5) 225491 การเตรยีมพรอ้มฝกึประสบการณ์

วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1(0-2-1) 

ไม่นับหน่วยกิต 

235015 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

225XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 225XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

   225XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 รวม 11  หน่วยกิต  รวม 12  หน่วยกิต 

   

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

225493 การศึกษาอิสระ 

หรือ 

6 หน่วยกิต 

 

225493 การศึกษาอิสระ 

หรือ 

6 หน่วยกิต 

 

225494 การฝึกงาน 

หรือ 

6 หน่วยกิต 

 

225494 การฝึกงาน 

หรือ 

6 หน่วยกิต 

 

225495 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

 

225495 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประชุมวิพากษ์หลกัสูตร 
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สรุปรายงานผลการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 29 เมษายน 2559 

ผา่นทางอีเมล ์

โดย คุณศรสีง่า โชติเรอืงนภา 

บริษัทซอฟต์สแควร์  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. วัตถุประสงค์ของการวิพากษ์หลักสูตร 

1.1. เพื่อให้สอดคล้องตามปรัชญาหลักสูตร ได้แก่ “เก่งเทคโนโลยี มีความเพียร เรียนรูร้่วมกัน 

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง” 

1.2. เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.2.1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างถ่องแท้และ

เป็นระบบทั้งหลักการ ทฤษฎีและความสามารถเชงิปฏิบัติ  เพือ่ที่จะสามารถพัฒนา

งานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าท างานได้ทัง้

ภาครัฐบาล      ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในด้านเก่ียวกับวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีและ /หรอืศกึษาต่อในระดับสูงขึน้ไป  

1.2.2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคดิริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ และพัฒนา

งานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และกระบวนการจัดการข้อมูลเชิงพืน้ที่ เป็นผู้ใฝ่รู้

และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถ

ท างานเป็นกลุ่ม สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่

เรยีนมา และมีศักยภาพในการค้นคว้า ติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ 

1.2.3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีและตระหนักในคุณค่าของวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1.2.4. มีจรรยาบรรณ คุณภาพ และมุง่มั่นในการพัฒนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เกิด

ความก้าวหน้า 

1.2.5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จรยิธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  มีจิตอาสา  

สามารถถ่ายทอดและแนะน าเทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให ้ กับ

ท้องถ่ิน สามารถประยุกต์เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อท านุบ ารุงและ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
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2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร  

 ในการเสนอแนะ  จะไม่กล่าวถึงชื่อวชิา เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับศกอ. ซ่ึงอาจ

มีความยุ่งยาก ทางมหาวิทยาลัยควรน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเนื้อหา หรือสอดแทรกในวิชาที่คิด

ว่าสามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นทางมหาวิทยาลัยควรเตรียมการส าหรับครั้งถัดไปในการ

เปลี่ยนแปลงชื่อ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องสภาพปัจจุบัน รวมทั้งเป็นที่ดึงดูดใจของนักศกึษา  

 เนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆต้องการผู้เช่ียวชาญ (Expert/Specialist) เช่น Start up จะต้องมี 

ผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจ และ ผู้เช่ียวชาญด้าน IT  โดยเฉพาะ IT นั้นจะเป็นที่ต้องการอย่างสูง ส าหรับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งการสร้าง Expert/Specialist ขึน้มาให้ได้  

 ส าหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงควรเป็นลักษณะที่ต้องสร้างผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

อย่างแท้จรงิ คือพรอ้มใช้งาน มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเสมอ โดยควรวางหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

 
 

  

Year 4 Sem.2

Year 3 - Year 4 Sem.1 

Year 1 - Year 2 General

Gaming

Internship Co-op

Application Security Data Analytic Internet of 
Thing
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1. ปี 1- ปี 2  ระยะเตรยีมตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจและ พัฒนาทักษะที่ต้องใช้ในการ

พัฒนาตนเอง ได้แก่   

 
1.1 การศึกษาทั่วไป 

1.1.1 ภาษาไทย   

เน้นเรื่องการเขียนโครงการ การสรุปและจับใจความ  เป็นการฝึกการเขียนวิชาการและจัดล าดับ

ความคิด (System Thinking) 

1.1.2 ภาษาอังกฤษ  

เน้นเพื่อใชใ้นการสื่อสารหรือค้นคว้าหาข้อมูลในอนาคต ควรใช้สื่อทาง Social Media มาใช้ในการ

เรียนสอน และควรเป็นหัวข้อที่เก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความคุ้นชิน เชน่การ

ก าหนดการบ้านหรอืหัวข้อ Discussion จาก TED Talks หรอื บทความทางด้าน IT นอกจากนี ้

เอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ 

1.1.3 บุคลิกภาพและการสื่อสารทั้ง online และ offline  

เพื่อป้องกันการใช ้Social Media ในทางที่ผิด ซ่ึงอาจส่งผลกระทบกับอนาคต รวมทั้งการ

พัฒนาการสื่อสารเพื่อให้สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างมีล าดบั 

1.1.4 จรยิธรรมในอาชีพ 

1.2 วิชาเฉพาะด้านและวิชาเลือก 

1.1.1 โอกาสทางธุรกจิในสายอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

อาจจะเป็นวิชาเฉพาะด้าน หรอืวิชาเลือก ตรงนีจ้ะต้องเป็นวิชาที่แรกที่นักศึกษาต้องได้เรยีน ทาง

มหาวิทยาลัยควรเชญิผูป้ระกอบการหรอืศษิย์เก่า  ทั้งทีแ่บบ องค์กร  Start Up  หรอื Freelance มา

แชร์ประสบการณ์ทั้งส าเร็จและล้มเหลว เพื่อให้นักศกึษาเห็นโอกาสในสายอาชีพ นอกจากแค่
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โปรแกรมเมอร์ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาระดับสูง รวมทัง้เป็นแนวทางในการ

เลือกความเป็นผู้เช่ียวชาญของนักศึกษา 

1.1.2 ควรเพิ่มวิชาเก่ียวกับกระบวนการคิดนวัตกรรมหรอืการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

เน้นไปที่ความเข้าใจในนวัตกรรม และกระบวนการในการคิด เชน่ นวัตกรรมคืออะไร การคิดอย่าง

สร้างสรรค์คืออะไร ต่างกันอย่างไร ขั้นตอนการคิดนวัตกรรมหรอืการคิดอย่างสร้างสรรค์มีขัน้ตอน

อย่างไรบา้ง  รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

1.1.3 การออกแบบและวิเคราะห์ขัน้ตอนวิธี  

เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการในการพัฒนาระบบ  

1.1.4 ภาษาโปรแกรมมิง่พืน้ฐาน   

เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ไม่ตอ้งเรียนทกุภาษาแตต่้องเป็นภาษาที่สามารถไปต่อความ

เป็นผู้เช่ียวชาญของนักศึกษาได้ เชน่ SQL HTML JAVA หรอื C#  ต้องเน้นการลงมือปฏิบัต ิต้อง

สามารถท าได้จริง  

1.1.5 วิชาคณิตศาตร์หรอืค านวณ 

ควรเป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริม Logic หรอื System Thinking ของนักศึกษา ถ้าวิชาไหนไมใ่ช่แตต่้องบังคับ

เรียน ควรไปไว้ปี 3 –ป ี4 เพือ่ไม่ให้นักศกึษาหมดก าลังใจ 
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2. ปี 3- ปี 4  สร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญ  

 
 

2.1 เฉพาะด้านและวิชาเลือก 

1.1.1 จัด Track ความเชี่ยวชาญในกับนักศึกษาตามความสนใจ โดยเมื่อนักศึกษาแจ้ง 

Track ที่สนใจแลว้จะต้องเรียนวิชาที่เฉพาะทาง เช่น  

Gaming จะต้องมีวชิาตั้งแต ่ 

- ขั้นตอนการออกแบบเกม  

- การออกแบบ Character ตัวละคร  

- การพัฒนาเกม   

- การท า Virtual Reality 

Application จะต้องมีวชิาตั้งแต ่ 

- การบริหารจัดการโครงการ 

- ขั้นตอนการพัฒนาระบบแบบอื่นที่นอกเหนอืจาก Water Fall 

- Tool หรอืเทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

- Web Application หรอื Mobile Application ทั้ง Native หรอื Hybrid 

- Software Testing 

Data Analytic  

- Big Data 

- Data Science  

- กระบวนการ Data Analytics  

- เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิต ิเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ 
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- Measurement Metric  เชน่ Vanity VS Actionable 

1.1.2 จัดวิชาที่เน้นเรื่องการแชร์ประสบการณ์การท างานจรงิ ทั้งที่ประสบ

ความส าเร็จและล้มเหลว รวมถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาระหวา่งการท าโครงการ 

เพื่อให้เกิด Network และ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างนักศกึษา อาจารย์และ

ผูป้ระกอบการ 

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

3.1 จ านวนหน่วยกิตนอ้ยไป เนื่องจากหลักสูตรที่อื่นทั้งที่เปน็ Art และScience ปัจจุบัน

ก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 130  หนว่ย  

3.2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตอ้ง assign งานที่เป็นด้าน IT มากๆเพื่อให้เกิด

ความคุ้นชิน 

3.3 วิชาเฉพาะด้าน ต้องเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก พยายาม บรรยายสลับการปฏิบัต ิ

เพื่อให้เกิดลงมือและทบทวน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ  

3.4 เมื่อจัดแนวความเชี่ยวชาญแล้ว ควรประสานงานกับบริษัทที่เช่ียวชาญในด้านนั้นมา

ช่วยแนะน าในเนื้อหา โดยเนน้ให้สามารถปฏบิัติงานได้จริง เพราะในสายอาชีพนี้ 

ความรู้มีเยอะมากและล้าเรว็ ดังนั้นต้องเน้นให้นักศกึษาสามารถท าเป็นเป็นหลัก 

และสามารถค้นคว้าได้ดว้ยตัวเองเพื่อต่อยอดได้ 

3.5 มหาวิทยาลัยต้องท าตัวเองเป็น Accelerator ต้องเน้นพัฒนาให้นักศกึษาเป็นได้จรงิ 

ใช้เวลาลองผดิลองถูกน้อยลง  

3.6 มหาวิทยาลัยจะต้อง update Trend Technology และพยายามสร้างวิชาให้

สอดคล้องกับ Technology ที่จะเกิดในอนาคต เชน่ IOT เพราะ Timing จะตรงกับที่

อุตสาหกรรมต้องการเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาทันที  

3.7 การจัดท าหลักสูตรเช่นนี ้อาจจะท าให้นักศกึษาส าเร็จการศกึษาน้อยลงในช่วงแรก 

อาจารย์จะต้องเขม้ข้นทั้งการสอนและการให้คะแนน โดยการป้องกันคือต้อง

พยายามสร้างแรงบันดาลใจหรอื passion เพื่อให้ตัวนักศึกษาเห็นโอกาสและอยาก

เป็น เมื่อมีความอยากก็จะมีความพยายามมากขึน้ นักศึกษาจะรู้ว่าพยายามไปเพื่อ

อะไร ซ่ึงจะเป็นผลดีหลักสูตรและมหาวิทยาลัยในระยะยาว เนื่องจากจะเป็นที่

ยอมรับของอุตสาหกรรมว่าบัณฑติของมหาวิทยาพะเยาสามารถท างานได้จริงและ

มีความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
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สรุปรายงานผลการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 29 เมษายน 2559 

ผา่นทางวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) 

 

โดย ผศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธรรมรัตน ์ธรรมา 

2. นายเกียรตกุิล สุขสมสถาน 

3. นายธนวัฒน์ แซ่เอียบ 

4. นายวรกฤต แสนโภชน์ 

5. ผศ. ดร.สุรางคนา ระวังยศ 

6. นายเชาวน์ ปอแก้ว 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การเรียงล าดับรายวิชา เช่น Data Structure and Algorithms ว่าควรเรียนก่อนรายวิชา Database 

System 

2. วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ควรปูพืน้ฐานให้เรยีนเทอมต้นๆ ของหลักสูตร  

3. เตรียมวิชาเลือกที่มีลักษณะเปิดกว้างส าหรับเทคโนโลยีใหม่เพื่อความยืดหยุ่นของหลักสูตร เช่น 

Current Topics in Computer Science หรอื Current Topic in Computer Technology 

4. แทรกแนวคิดเของการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

หลังจบการศกึษา (Startup) 

5. วิชา Advance Object Oriented แนะน าให้เปลี่ยนค าอธิบาย รายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อวชิา  
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สรุปรายงานผลการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 3 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559  

ผา่นทางวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) 

โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ 

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธรรมรัตน ์ธรรมา 

2. นายเกียรตกุิล สุขสมสถาน 

3. นายธนวัฒน์ แซ่เอียบ 

4. นายวรกฤต แสนโภชน์ 

5. ผศ. ดร.สุรางคนา ระวังยศ 

6. นายเชาวน์ ปอแก้ว 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. เน้นให้มีการปฏิบัติ ให้การบ้านหรือโครงงานแก่นักศึกษาโดยบูรณาการเนื้อหาความรู้จากวิชาต่างๆ 

เข้าด้วยกัน โดยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจารย์แต่ละวิชาอาจมีการปรึกษาและออกแบบ

การบ้านร่วมกัน แล้วท าเป็นคลังการบ้านหรือคลังโครงงานที่สามารถ reuse และ customize ต่อไป

ในอนาคตได้ง่าย ควรมุ่งเน้นสร้างความรู้และความสามารถด้าน programming language ให้

นักศึกษามากกว่าการสอนภาษาโปรแกรม โดยอาจารย์ที่สอนวิชาต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษา

โปรแกรมเดียวกันก็ได้  

2. มีวชิาให้นสิิตได้ความรู้พื้นฐานทางด้านการวิจัย 

3. วิชาด้าน database ควรสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับ database ประเภทต่างๆ อาทิ object database, 

NoSQL database, graph database ฯลฯ และมีเนื้อหาในการออกแบบและจัดการ database ประเภท

ต่างๆ อาทิ object data modeling, การสร้าง data model ด้วย class diagram, การจัดการ state 

ของข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ควรลดเนื้อหาเก่ียวกับการจัดการ database ลงบ้าง อาทิ ค าสั่ง SQL 

แล้วเน้นเนือ้หาที่หลักการและหน้าที่ส าคัญของ database ที่ database ทั่วไปมี 

4. วิชาด้าน data structure ควรสอดแทรกเนือ้หาด้านการประยุกต์กับลักษณะงานประเภทต่างๆ 
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5. ควรมีรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่น่าสนใจและก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น ด้าน Cloud 

Computing ในหลักสูตร 

6. ในกลุม่รายวิชาเลือกควรจัดกลุ่มเป็นสายหรอืแนวทางการเรียน  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

ประวัตขิองอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 2306  

อีเมล์ Surangkana.ra@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 Ph.D.(Computer Science and Engineering) 

University of Louisville, USA. 

       พ.ศ. 2545 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. 2541 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผลงานทางวชิาการ  

ธนวัฒน์ แซ่เอียบ, เกียรติกุล สุขสมสถาน, สุรางคนา ระวังยศ,  น่านเจา้ พนมภูมิ, วรวัฒน์ จามจุรี.(2559). 

แอพพลิเคช่ันบันทึกเส้นทางการวิ่ง. ใน การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 8". พะเยา : คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.       
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ประวัติ 

เกียรติกุล สุขสมสถาน 

Kiattikul Sooksomsatarn 

 

ชื่อ-สกุล เกียรติกุล สุขสมสถาน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35301005XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
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หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 2305  

อีเมล ์ ajkiattikul@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2548 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

มหาวิทยาลัยรังสิต 

พ.ศ. 2545 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)            

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

พ.ศ. 2542 วท.บ. (คณิตศาสตร์)       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  

ผลงานวิชาการ  

 

1. Security Analysis of a Protocol for Pollution Attack Detection, Kiattikul Sooksomsatarn, Ian Welch, 

Winston K. G. Seah. Local Computer Networks Conference 2013. 

2 .  Secure Content Distribution Using Network Coding.  Kiattikul Sooksomsatarn, Ian Welch, Winston 

K. G. Seah. New Zealand Computer Science Research Student Conference 2011. 

3. ธนวัฒน์ แซเ่อียบ, เกียรติกุล สุขสมสถาน, สุรางคนา ระวงัยศ,  น่านเจา้ พนมภมูิ, วรวัฒน์ จามจุร.ี 

(2559). แอพพลิเคช่ันบันทึกเส้นทางการวิ่ง. ใน การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 8".พะเยา 

: คณะวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา.   
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นายเชาวน์ ปอแก้ว 
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โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 2305 

อีเมล์ chaow.po@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2552 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

  

ผลงานทางวิชาการ 

1. Suchat, R., & Porkaew, C. (2016). The International Conference on Digital Arts, Media And 

Technology. The International Conference on Digital Arts, Media And Technology. Chiang Rai. 

2. ยืนยง กันทะเนตรและ เชาวน์ ปอแก้ว. (2016). แอพพลิเคช่ัน โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล. การประชุม

วิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตรว์ิจัย” ครั้งที่ 8, (หน้า. 126). พะเยา. 

3. รตนพรรษ สุชาติและเชาวน์ ปอแก้ว. (2559). การพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนกว๊าน

พะเยา ด้วยสารานุกรมฉบับอิเล็กทรอนิกส์. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. ยืนยง กันทะเนตรและเชาวน์ ปอแก้ว. (2559). แอปพลิเคชัน 1 คณะ 1 โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา. 

พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา 
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สถานที่ท างาน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-4666-666  ต่อ 2307 

อีเมล์ Thammarat.th@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2547 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 - 

ผลงานทางวิชาการ รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

Nuankaew P., Nuankaew W. and Thamma T. (2016). The International Conference on Digital Arts,  

Media And Technology. The International Conference on Digital Arts, Media And  

Technology. Chiang Rai. 
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โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 2323  
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ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2548 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

สถาบันพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร ลาดกระบัง 

พ.ศ. 2544 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานทางวิชาการ  

1. ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ, พรเทพ โรจนวสุ และวรกฤต แสนโภชน์. (2558). The Intergrated Education 

Curriculum Reformation and the Permanency in Career Development in the Field of  Information 

Technology วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ปี ที่  2 1  ฉ บั บ 1 

พฤษภาคม 2558 

2. โกลัญญา ตายะ  และวรกฤต แสนโภชน์. (2555) การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การตัดการเรียน

การสอนและ ติดตามประเมินผลโครงการบ่มเพาะและพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ภายใต้โครงการ

ปฏิรูปหลักสูตรการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555, การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 มกราคม 2558   

3. ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ และวรกฤต แสนโภชน์. (2558)  การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการหลักสูตร

และบทเรียนดิจทิัลของสถานศกึษาในเขตภาคเหนอืของประเทศไทย, การประชุมวิชาการ พะ เยาวิ จั ย

ครั้งที่ 4 29-30 มกราคม 2558 



136 

 

4. ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ วรกฤต แสนโภชน์ และ พรเทพ โรจนวสุ. (2556) การพัฒนาระบบสนับสนุนกา
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137 

 

ประวัติ 

ธนวัฒน์ แซ่เอียบ 

Thanawat Saeeab 

 

ชื่อ-สกุล ธนวัฒน์ แซเ่อียบ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 58399900XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวัด

พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวัด

พะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 2308 

Email thanawat.sa@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2549 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พ.ศ. 2541 วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)     

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  

ผลงานทางวิชาการ  

 

ธนวัฒน์ แซเ่อียบ, เกียรติกุล สุขสมสถาน, สุรางคนา ระวังยศ,  น่านเจา้ พนมภูม,ิ วรวัฒน์ จามจุร.ี 

(2559). แอพพลิเคช่ันบันทึกเส้นทางการวิ่ง. ใน การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย  ครั้งที่ 8".

พะเยา : คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา.       



 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร



 

 139 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ภาระการสอน/ปีการศึกษา (ชั่วโมง) 

2560 2561 2562 2563 2564 

   1 นางสาวสุรางคนา ระวังยศ 

 

Computer Science and Engineering 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

University of Louisville 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

540 540 540 540 540 

2 นายเกียรตกิุล สุขสมสถาน วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยรังสิต 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

540 540 540 540 540 

3 นายเชาว ์ ปอแกว้ วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

540 540 540 540 540 

4 นายธนวัฒน ์แซ่เอยีบ วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

540 540 540 540 540 

5 นายวรกฤต แสนโภชน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

540 540 540 540 540 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทาง

คอมพวิเตอร์ที่ระบุไว้ใน มคอ.1 สาขาคอมพวิเตอร ์
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหาความรู้กับองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ระบุ

ไว้ใน มคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ 

เนื้อหาความรู้ 
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คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร ์

1. โครงสร้างดิสครีต      

225101 ตรรกะพืน้ฐานและการแก้ปัญหา    X  

241334  คณิตศาสตร์เต็มหน่วย    X  

2. พื้นฐานการเขียนโปรแกรม      

225100  วิทยาการคอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น    X X  

225111  การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรา้ง   X X  

225381 การวเิคราะห์และออกแบบเชงิวัตถุ      X   

3. ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี      

225241  โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธีขั้นพืน้ฐาน   X X  

225242  การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี    X  

4. โครงสร้างและสถาปัตยกรรม      

225131  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    X X 

5. ระบบปฏิบัติการ      

225331  แนวคิดระบบปฏบัิติการ   X X X 

6. การประมวลผลเครือข่าย      

225251  เครอืข่ายคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ต    X  

7. ภาษาการเขียนโปรแกรม      

225211  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   X X  

225313  แนวคิดของภาษาโปรแกรม    X  

8. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร์ 

     

227252 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน  X X X  

9. กราฟฟิกและการประมวลผลภาพ      

227252 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน  X X X  

10. ระบบชาญฉลาด      

225371 ปัญญาประดษิฐพ์ืน้ฐาน    X  

11. การจัดการสารสนเทศ      

225261  การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล X X    
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225361 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟตแ์วร ์ X X    

12. ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ      

225391 ระเบียบวธิีวิจัย X     

13. วิศวกรรมซอฟต์แวร์       

225361  การวิเคราะห์และออกแบบซอฟตแ์วร ์   X   

225381 การวิเคราะห์และออกแบบเชงิวัตถุ      X   

225382 แนวคิดวิศวกรรมซอฟตแ์วร์    X   

225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์   X   

  14. ศาสตร์เพื่อการค านวณ      

225301  ทฤษฎกีารค านวณ    X  

241111  คณิตศาสตร์ 1    X  

241325  ระเบียบวธีิเชงิตัวเลข    X  

247222 ความนา่จะเป็นและสถิติ    X  

 


