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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Science Program in Computer Science 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย     ช่ือเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
                  ช่ือย่อ   : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม   : Bachelor of Science (Computer Science) 
                  ช่ือย่อ   :   B.S. (Computer Science) 
 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 

 
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  133 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช ้ 

 ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้) 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน  
    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่จัดการเรียนการสอน 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
  กรณีหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
    เร่ิมใช้หลักสูตรน้ีต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 

 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 
4/2557 เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 
29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2559 (นับจากวันเปิดจัดการเรียนการสอน 2 ปี) 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  

8.1  โปรแกรมเมอร์ 
8.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
8.3 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย 
8.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ลําดับ
ที ่ ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

1. นายสมคิด 
ศิลป์วิทยารักษ์ 

อาจารย์ วท .ม.  
 

บธ.บ. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2551 
 

2544 
2. นายสุธิพร  ขุนทอง อาจารย์ วท .ม.  

 
วท.บ. 

 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ 

2553 
 

2549 
 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
   ในสถานที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) มีรายละเอียดโดยสรุปที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร ดังต่อไปน้ี  

  11.1.1  ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม เพ่ือสนับสนุน 
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาค บนพ้ืนฐานแนวคิด สร้างสรรค์และการสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ ให้สามารถสนับสนุนการสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิต
และบริการในทุกข้ันตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ไปสู่เศรษฐกิจ
ที่สมดุลและย่ังยืนในระยะยาว พร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สร้าง
บรรยากาศท่ีเสรีและเป็นธรรมให้เอ้ือต่อการผลิต การค้า และการลงทุน รวมท้ังการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
สร้างเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ภายในที่เช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

  11.1.2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค เพ่ือ
เตรียมพร้อมและปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
พร้อมกับเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริม
บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศให้เด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่าง
ประเทศ 

  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจําเป็น 
ต้องใช้ทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ
เป็นจํานวนมากเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาประเทศ 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่ง
เป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหน่ึงประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาด
สินค้าเพ่ือสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่
ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการนําวิทยาการคอมพิวเตอร์มาสนับสนุน
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและนํามาสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มี
ผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกัน การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารท่ีไร้พรมแดน ทํา
ให้การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างลําบากมากข้ึน ตลอดจนปัญหา
การก่อการร้าย การระบาดของ โรคพันธุกรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจําเป็นต้อง
ให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมท่ีถูกต้องในการผลิตซอฟต์แวร์รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

การส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นกลไกด้านหน่ึงของการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไป
ตามลําดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังการเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดําเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
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นอกจากน้ีเน่ืองจากปัจจุบันสังคมโลกาภิวัตน์เปิดโอกาสให้นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ทํางานกับ
บริษัทข้ามชาติหรือมีโอกาสไปทํางานต่างประเทศมากข้ึน หลักสูตรจึงควรฝึกทักษะการสื่อสารด้านภาษา 
ต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพ่ือให้นักวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ได้อย่างรวดเร็วและทํางานได้กับทุกคน  

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง

รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปล่ียนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และรองรับการ
แข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์จําเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะ
งานท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ต่อสังคม 
โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ในการเป็นต้นแบบแห่งภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมที่ตอบสนองต่อการนําเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วยในการบริหารงานของหน่วยงานในท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อข้อมูล
ข่าวสาร สังคม และวัฒนธรรมไทย โดยการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่คุ้มค่า ทันสมัย และสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาบังคับ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
 เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา  /หลักสูตรอ่ืนมาเรียนเป็นวิชา เฉพาะด้านและ

วิชาเลือกเสรีได้ 
13.3  การบริหารจัดการ 
 13.3.1) กําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา 
 13.3.2) ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนที่มาเรียน 
 13.3.3) จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเน้ือหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและเวลาสอนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน  
 
 



หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถสร้างสรรค์พัฒนาระบบงาน มีความเช่ียวชาญด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
1.2 ความสําคัญ  

บัณฑิตในสังคมยุคปัจจุบัน จําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสร้างสรรค์ระบบงาน
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
จึงสามารถนําความรู้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างเกิดประโยชน์ 
สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพต่อสังคม ประเทศชาติ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ปัญหาและ  

คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 1.3.2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้ มีภาวะผู้นํา คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ดํารงไว้ซึ่งความทันสมัยของ
หลักสูตรตามเทคโนโลยีและส่งเสริม
ให้อาจารย์และนักศึกษา สร้าง
นวัตกรรมต่าง ๆ ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
มาตรฐานวทิยาการคอมพวิเตอร์ทัง้
ในระดับสากล (ACM/IEEE) 
2. ปรับปรงุหลักสูตรทุกๆ 5  ปี 
3. หลักสูตรตอ้งมีเนื้อหา เหมาะสม
ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และมี
กิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยให้ 
นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร
ทันสมัยได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

- สามารถเปรียบเทียบหลักสูตรกับ
มาตรฐานในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และมีการปรับปรงุ
แก้ไขอย่างสม่ําเสมอ 
 

2. สร้างแรงจงูใจให้นกัศึกษาเปน็ผู้ใฝ่
เรยีนรู้ตลอดชวีติ และพฒันาความรู้
ความสามารถดา้นวทิยาการ
คอมพวิเตอรอ์ยูเ่สมอ 

- มีการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ทัง้ในและนอก
หลักสูตร 

- จํานวนรายวิชาต่าง ๆ มกีารสอน
ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อนักศึกษา
จะได้เรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
3. มีการตรวจสอบและปรับปรงุ
หลักสูตรเป็นประจํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อาจารยต์้องจบปริญญาโทหรือ
สูงกว่า ในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์หรอืสาขาที่เกี่ยวขอ้ง 
และมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง  
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ใฝ่หาความ
เชี่ยวชาญ และความก้าวหน้าใน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรอื
สาขาอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องสนับสนุนให้
อาจารย์ไปหาประสบการณ์ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

1. จํานวนอาจารย์และประวัตกิาร
ทํางานและการฝึกอบรมของอาจารย ์
2. จํานวนผลงานทางวิชาการ 
เอกสารตํารา ผลงานวิจัยและการ
นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ทางด้านคอมพวิเตอร ์
 
 
 
 
 

4. ประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
เป็นระยะๆ 
 

1. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรม 
การวิชาการภายในทกุๆ 2 ปีและ 
ภายนอกทกุๆ 4 ป ี
2. จัดรวบรวมฐานข้อมูลของ
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์สอน 
และวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือ
ทางวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ ของแต่
ละภาคการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลใน
การประเมิน 
3. สํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่สําเรจ็
การศึกษา เพือ่ทราบถึง
ประสบการณ์ความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนและหลักสูตร 

1. ผลประเมินการเรยีนการสอนของ
อาจารยห์ลังจบภาคการศึกษา 
2. หลักสูตรมกีารประเมินโดยคณะ 
กรรมการวิชาการภายใน ทกุ ๆ  2 ปี 
และภายนอกทุก ๆ  4 ปี และมีการ
สํารวจความพงึพอใจในหลักสูตร
จากบัณฑิต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1  ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ภาคการศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีภาคฤดูร้อน (จัดตามความจําเป็นตามรายกรณีทั้งน้ีแล้วแต่ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร) 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  ในเวลาราชการ 
  นอกเวลาราชการ 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1)  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 

2.2.2)  มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ตํ่ากว่า 2.00  
2.2.3)  เป็นผู้ผา่นการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตาม 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
 

2.3  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 

ช้ันปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ช้ันปีที่ 3 - - 80 80 80 
ช้ันปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 80 80 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
งบประมาณรายรับ -รายจ่ายประจําปี  2557-2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2557 2558 2559 2560 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 180,000 360,000 540,000 720,000 
รวมรายรับ 1,380,000 2,760,000 4,140,000 5,520,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)  
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 
งบดําเนินการ   
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,000,000 3,100,000 3,200,000 3,300,000 
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  900,000 950,000 1,000,000 1,050,000 
3. ทุนการศึกษา - - - - 
งบลงทุน       

1. ค่าครุภัณฑ์ 500,000 535,000 581,750 640,837.50 
2. ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง - - - - 

งบรายจ่ายอ่ืนๆ 300,000 350,000 400,000 450,000 
รวม 4,700,000 4,935,000 5,181,750 5,440,837.50 
ค่าใช้จ่าย/หัว 58,750 30,843.75 21,590.63 17,002.62 

 
2.7   ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2552 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกติ  
 3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร   

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า    33 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มภาษาและการส่ือสาร     12 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์       6  หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มสังคมศาสตร ์       6  หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                   9  หน่วยกิต 

2)  หมวดวิชาบังคบั  จํานวนไม่น้อยกว่า     94 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  12  หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะ                                                    45  หน่วยกิต 

2.2.1) องค์การและระบบสารสนเทศ          6  หน่วยกิต 
2.2.2) เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์         6  หน่วยกิต 
2.2.3) เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์     15  หน่วยกิต 
2.2.4) โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ       15 หน่วยกิต 
2.2.5) ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์         3  หน่วยกิต 

2.3) กลุ่มวิชาเลือก       30  หน่วยกิต 
2.4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              7 หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  เรยีนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ  

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  เรียนไม่น้อยกว่า   33  หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มภาษาและการส่ือสาร     12  หน่วยกิต 

      หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
GED1001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  

Information Study Skill 
3(3-0-6) 

GED1002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

GED1003 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
English Basics 

3(3-0-6) 

GED1004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้  
English for Application 

3(3-0-6) 
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1.2) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จาํนวน 1 รายวิชา 
 

GED2003 การพัฒนาตน  
Self Development 

3(3-0-6) 

GED2004 สุนทรียศาสตร ์ 
Aesthetics   

3(3-0-6) 

 
ให้เลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา 
 

GED2001 พุทธทาสศึกษา  
Buddhadasa Studies 

3(3-0-6) 

GED2002 ปรัชญากับชีวิต  
Philosophy and Life 

3(3-0-6) 

 
1.3) กลุ่มสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

     
GED3001 วิถีโลก  

Global Society and Living 
3(3-0-6) 

GED3002 วิถีไทย  
Thai Living 

3(3-0-6) 

GED3003 กฎหมายกับสังคม  
Law and Society  

3(3-0-6) 

 
1.4) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     9  หน่วยกิต 

 
GED4001 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต  

Science for Quality of Life 
3(3-0-6) 

GED4002 การคิดและการตัดสินใจ  
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต  
Computer and Life 

3(2-2-5) 

 
2   )  หมวดวิชาบังคับ  เรยีนไม่น้อยกว่า    94  หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   12  หน่วยกิต 
 

SMA0101 
  

แคลคลูัส 1 
Calculus  1 

3(3-0-6) 
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SCS0101 พีชคณิตคอมพิวเตอร์ 
Computer Algebra 

3(2-2-5) 

SCS0102  คณิตศาสตร์ดีสครีตสําหรับคอมพิวเตอร์  
Discrete Mathematics for Computer 

3(2-2-5) 

SCS0103 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์ 
Statistics for Scientists 

3(2-2-5) 

 
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะ     45 หน่วยกิต 

 2.2.1) องค์การและระบบสารสนเทศ      6  หน่วยกิต 
 

SCS0207 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
Systems Analysis and Design 

3(2-2-5) 

SCS0301 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   
Management Information Systems 

3(2-2-5) 

 
 2.2.2) เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์    6  หน่วยกิต 

 
SCS0308 การค้นคืนสารสนเทศ  

Information Retrieval 
3(2-2-5) 

SCS0501 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
Multimedia Technology   

3(2-2-5) 

 
 2.2.3) เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์     15  หน่วยกิต 

 
SCS0202  
 

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Principles of Computer Programming 

3(2-2-5) 

SCS0203 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
Web Programming 

3(2-2-5) 

SCS0204 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล  
Visual Programming 

3(2-2-5) 

SCS0205 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
Object Oriented Programming 

3(2-2-5) 

SCS0902  
 

โครงงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
Senior Project in Computer Science 

3(2-2-5) 
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 2.2.4) โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ      15 หน่วยกิต 
 

SCS0201  
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอรทิึม   
Computer Programming and Algorithm 

3(2-2-5) 

SCS0206 โครงสร้างข้อมูล   
Data Structures 

3(2-2-5) 

SCS0601 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
Data Communication and Computer Networks 

3(2-2-5) 

SCS0701 ระบบปฏิบัติการ  
Operating Systems 

3(2-2-5) 

SCS0901  
 

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  
Research Methodology in Computer Science 

3(2-2-5) 

 
 2.2.5) ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      3  หน่วยกิต 

 
SCS0702  
 

ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  
Computer Systems and Architecture 

3(2-2-5) 

  
2.3) กลุ่มวิชาเลือก      30  หน่วยกิต 

 
SCS0104 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล  

Data and File Processing 
3(2-2-5) 

SCS0105 การสร้างคอมไพเลอร์  
Compiler Construction 

3(2-2-5) 

SCS0106 คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์  
Mathematics for Computer 

3(2-2-5) 

SCS0107 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับคอมพิวเตอร์
Numerical Analysis for Computer 

3(2-2-5) 

SCS0208 การเขียนโปรแกรมข้ันสูง  
Advanced Programming 

3(2-2-5) 

SCS0209 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
Object Oriented Analysis and Design 

3(2-2-5) 

SCS0210 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
Software Engineering 

3(2-2-5) 

SCS0211 การออกแบบปฏิสัมพันธ์  
Interactive Design 

3(2-2-5) 

SCS0212 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์  
Software Project Management 

3(2-2-5) 
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SCS0213 การออกแบบและพัฒนาเว็บ  
Web Design and Development 

3(2-2-5) 

SCS0214 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Software Design and Development 

3(2-2-5) 

SCS0215 
 

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่ 
Mobile Programming 

3(2-2-5) 

SCS0302 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Laws and Ethics for Information Technology 

3(3-0-6) 

SCS0303 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 1  
English for Computer 1 

3(3-0-6) 

SCS0304 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 2 
English for Computer 2 

3(3-0-6) 

SCS0305 การวิจัยดําเนินงาน  
Operations Research 

3(2-2-5) 

SCS0306 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
Geographic Information System 

3(2-2-5) 

SCS0307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์ความรู้
Information Technology for Knowledge 
Management 

3(2-2-5) 

SCS0401  ระบบฐานข้อมูล   
Database System 

3(2-2-5) 

SCS0402 ระบบการจัดการฐานข้อมูล  
Database Management System 

3(2-2-5) 

SCS0403 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์  
Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

SCS0404 ฐานข้อมูลธุรกจิและคลังข้อมลู                     
Business Database and Data Warehouse 

3(2-2-5) 

SCS0405 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
Database System Development Software 

3(2-2-5) 

SCS0406 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 
Programming Application for Statistics and 
Research 

3(2-2-5) 

SCS0407 โปรแกรมสําเรจ็รูปและการประยุกต์ใช้งาน 
Software Package and Application 

3(2-2-5) 

SCS0408
  

การออกแบบฐานข้อมูลช้ันสูง 
Advanced Database Design   

3(2-2-5) 

SCS0409  ระบบการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ  
Office Automation System 

3(2-2-5) 
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SCS0502 ปัญญาประดิษฐ ์  
Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

SCS0503 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
Decision Support Systems 

3(2-2-5) 

SCS0504 กราฟิกส์และเกม  
Graphics and Game 

3(2-2-5) 

SCS0505 การประมวลผลภาพ  
Image Processing 

3(2-2-5) 

SCS0506 การทําเหมืองข้อมูล  
Data Mining 

3(2-2-5) 

SCS0507 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  
Natural Language Processing 

3(2-2-5) 

SCS0508 ระบบผู้เช่ียวชาญ    
Expert System 

3(2-2-5) 

SCS0509 โครงข่ายประสาทเทียม  
Neural Network 

3(2-2-5) 

SCS0602 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย  
Network Operating System 

3(2-2-5) 

SCS0603 ความมั่นคงระบบเครือข่าย  
Network Security 

3(2-2-5) 

SCS0604 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Network Programming 

3(2-2-5) 

SCS0605 การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย 
Network Analysis and Design 

3(2-2-5) 

SCS0606 การบริหารอุปกรณ์เครือข่าย 
Network Device Management 

3(2-2-5) 

SCS0703 การออกแบบวงจรดิจิทัล 
Digital Circuit Design 

3(2-2-5) 

SCS0704 ไมโครโปรเซสเซอร์  
Microprocessor 

3(2-2-5) 

SCS0705 การศึกษาวงจรและซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 
Studying Circuits and Microcomputer 
Maintenance 

3(2-2-5) 

SCS0903 การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  
Seminar in Computer Science 

3(3-0-6) 

SCS0904 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
Special Topics in Computer Science I 
 

3(3-0-6) 
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SCS0905 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 
Special Topics in Computer Science II 

3(3-0-6) 

 
2.4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7     หน่วยกิต 

 
SCS0801  
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Preparation for Professional Experience in 
Computer Science 

2(0-90-0) 

SCS0802  
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Professional Experience in Computer Science 

5(0-350-0) 

 

3)    หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมน่้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
    ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี  โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน ๆ 
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การกําหนดรหัสวิชา 
 

1. แนวคิด 
การใช้รหัสวิชา มีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อสารถึงธรรมชาติและลักษณะของวิชาระหว่างผู้เรียน ผู้สอน 

และผู้เก่ียวข้อง ซึ่งเมื่อรวมกับช่ือวิชาแล้ว ทําให้เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับประเภทศาสตร์ การจัดหมวดหมู่
แต่ละรายวิชา และลําดับของวิชาในกลุ่มน้ัน 

2. หลักการกําหนดรหัสวิชา 
2.1 ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 
2.2 การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International 

Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 
2.3 การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 

2.3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 
2.3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา 
2.3.3 อาศัยผู้เช่ียวชาญ 

2.4 รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและเลขอารบิกรวมทั้งหมด 7 ตัว 
ลําดับที่ 1,2,3  บ่งบอกถึงสาขาวิชาใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) 
ลําดับที่ 4,5 บ่งบอกถึงกลุ่มวิชา/หมู่วิชา 
ลําดับที่ 6,7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลําดับก่อนหลัง 

1 2 3 4 5 6 7 

กลุ่มวิชา/หมู่วิชา 

สาขาวิชาใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ)่ 



17 
 

2.5 กลุ่มวิชา/หมู่วิชา ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ลําดับที่ 4, 5) จะแบ่งตามลักษณะเน้ือหา 
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดังน้ี 
01 ทฤษฎีของระบบและการคํานวณ 
02 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
03 ข้อมูลและสารสนเทศ 
04 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 
05 ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
06 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
07 ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
08 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
09 การสัมมนา หัวข้อพิเศษ โครงงาน และการวิจัย 

2.6 ลําดับก่อนหลังของวิชา(ลําดับที่ 6, 7) ให้เรียงลําดับก่อนหลังของวิชาตามความยากง่าย
และความเหมาะสม ตามกลุม่วิชา/หมู่วิชา โดยเร่ิมต้ังแต่ 01 ขึ้นไป 

2.7 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ใช้ตัวอักษร 3 ตัวแรกเป็น GED และตัวเลขลําดับที่ 4, 5 ให้ใช้ 
01–04 ดังน้ี 

  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร คือ 01 
  กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ คือ 02 
  กลุ่มสังคมศาสตร์ คือ 03 
  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คือ 04 
  ตัวเลขตัวที่ 6, 7 ให้ใช้ 01 ขึ้นไป  
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถลงทะเบียนในช่วง 4 ปีการศึกษา ดังน้ี 

 
ช้ันปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEDxxxx 

GEDxxxx 
GEDxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
)วิชาเอกบังคับ(  

SCS0102 
 
SCS0201 
 
SCS0301 

คณิตศาสตร์ดีสครีตสําหรับ
คอมพิวเตอร์ 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และอัลกอริทมึ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

)วิชาเอกเลือก(  
SCSxxxx xxxxxx 

 
3(x-x-x) 

รวม  21 
 

 
ช้ันปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา                           ช่ือวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEDxxxx 

GEDxxxx 
GEDxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
)วิชาเอกบังคับ(  

SCS0202 
 
SCS0501 
SMA0101 

หลักการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
แคลคลูัส 1 

3(2-2-5) 
 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
)วิชาเอกเลือก(  

SCSxxxx xxxxxx 
 

3(x-x-x) 

รวม  21 
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ช้ันปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEDxxxx 
GEDxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
)วิชาเอกบังคับ(  

SCS0101 
SCS0203 
SCS0206 
SCS0208 
SCS0701 

พีชคณิตคอมพิวเตอร์ 
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
โครงสร้างข้อมูล   
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ระบบปฏิบัติการ  

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

รวม  21 

 

ช้ันปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEDxxxx 
GEDxxxx 
GEDxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
)วิชาเอกบังคับ(  

SCS0103 
SCS0204 
SCS0601 

สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์ 
การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล  
การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
)วิชาเอกเลือก (  

SCSxxxx xxxxxx 3(x-x-x) 

รวม  21 
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ช้ันปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
)วิชาเอกบังคับ(  

SCS0702 
SCS0901 
 

ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
)วิชาเอกเลือก (  

SCSxxxx 
SCSxxxx 
SCSxxxx 
SCSxxxx 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx xxxxxx 3(x-x-x) 
รวม  21 

 
 

ช้ันปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
)วิชาเอกบังคับ(  

SCS0205 
SCS0310 

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
การค้นคืนสารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
)วิชาเอกเลือก (  

SCSxxxx 
SCSxxxx 
SCSxxxx 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx xxxxxx 3(x-x-x) 
รวม  18 
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ช้ันปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

SCS0801
  
SCS0802 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2(0-90-0) 
 

5(0-350-0) 
 

รวม  7 

 

ช้ันปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
)วิชาเอกบังคับ(  

SCS0902 โครงงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวม  3 
 
 
  



22 
 

3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1) กลุ่มภาษาและการส่ือสาร 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
GED1001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า     3(3-0-6) 
  Information Study Skill 
  ความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและแหล่งสารสนเทศอ่ืน 
ทักษะการรับรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศเพ่ือนําเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าและการอ้างอิง จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
GED1002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Thai for Communication 
  ศึกษาภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทั้ง
หลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติ  การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์จาก
การอ่าน การฟังสารต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสามารถนําเสนอความรู้ที่ได้ตามได้ขั้นตอนและรูปแบบของ
การนําเสนอด้วยการเขียนและการพูด 
 
GED1003 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
  English Basics 

 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน สามารถฟังและเข้าใจข้อความหรือบทสนทนาได้ 
โดยใช้กลยุทธ์การฟังที่เหมาะสม เน้นความสามารถในการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร สามารถพูดบท   
สนทนาในชีวิตประจําวัน ใช้ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน และใช้ภาษาอังกฤษในการเล่าเร่ืองและอธิบายเรื่อง ราว
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถอ่านและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนได้ สามารถใช้กลยุทธ์การ
อ่านที่เหมาะสมในการทําความเข้าใจเน้ือเรื่องและการสรุปใจความสําคัญ สามารถเขียนข้อความสั้น ๆ และ
สามารถใช้พจนานุกรมประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
GED1004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้     3(3-0-6) 
  English for Application 
  เรียนรู้กลวิธีในการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน เพ่ือจุดประสงค์เฉพาะในการเรียนรู้วิชาการในศาสตร์
ของตน การสมัครงานและการทํางานในองค์การ ด้านการอ่านเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์และตีความจาก
สิ่งที่อ่าน ด้านการเขียนเน้นการเขียนความเรียงทางวิชาการ โดยใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงที่
เหมาะสม ด้านการฟังเน้นการสรุปความ และแปลความหมายจากส่ิงที่ได้รับฟัง ด้านการพูดเน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิชาและการพูดโดยฉับพลันในชีวิตประจําวันได้ 
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1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์      
GED2001  พุทธทาสศึกษา       3(3-0-6) 
  Buddhadasa Studies 
  ศึกษาคําสอน วิธีคิด และกระบวนการเรียนรู้ของท่านพุทธทาส ปณิธาน 3 ประการ ในการ
ให้ศาสนิกเข้าถึงความหมายอันลึกซึ้ง ซึ่งเป็นที่สุดแห่งศาสนาของตน การทําความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา 
การนําเพ่ือนมนุษย์ให้ออกเสียจากวัตถุนิยม การประยุกต์คําสอน และวิธีปฏิบัติตามทางของท่านพุทธทาสสู่การ
ดํารงชีวิตที่สมถะ เรียบง่าย และพอเพียง 
 
GED2002 ปรัชญากับชีวิต       3(3-0-6) 
  Philosophy and Life 
  แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาและกลุ่มลัทธิปรัชญา แนวทางในการดําเนินชีวิตและทํางานตามแนว
ปรัชญาและศาสนาโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การบูรณาการการทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนการเคารพต่อศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ 
 
GED2003 การพัฒนาตน         3(3-0-6) 
  Self Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการวิเคราะห์
ตนเอง การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการพัฒนาตนท้ังด้านร่างกาย จิตใจและทักษะชีวิต การเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม การ
ประเมินผลการพัฒนาตนเองเพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
GED2004 สุนทรียศาสตร์       3(3-0-6) 
  Aesthetics 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่า และความงามท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การรับรู้คุณค่าและการสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้และเรียนรู้
เกี่ยวกับคุณค่าความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ เช่น ความงามในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
ตลอดจนความงามของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ 
 

1.3) กลุ่มสังคมศาสตร ์     
GED3001 วิถีโลก        3(3-0-6) 
  Global Society and Living 
  การดํารงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงของโลก สถานการณ์ด้านสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโลกที่ส่งผลกระทบต่อประชากร
โลกและประเทศไทย การปรับตัวของประเทศไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน 
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GED3002 วิถีไทย         3(3-0-6) 
  Thai Living  
  โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย การรักษาเสถียรภาพเอกลักษณ์ของ
สังคมไทย ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งใน
สังคมการรับรู้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
GED3003 กฎหมายกับสังคม      3(3-0-6) 
  Law and Society 
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ชีวิตและสังคม สิทธิ และ
เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของบุคคลตามกฎหมาย พ้ืนฐานความรับผิดในทางแพ่งและในทางอาญา กระบวนการ
ยุติธรรมของไทยตามประมวลกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ดํารงชีวิตและสังคม กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเก่ียวกับการกระทําผิดของเด็กและ
เยาวชน  
 

1.4) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     
GED4001 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 
  Science for Quality of Life 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการดูแลตนเองตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 

 
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making  
  หลักการ คุณคา่ของการคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด การพัฒนาทักษะการคิดแบบ  
ต่างๆ เช่น การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ เป็น
ต้น เทคนิควิธีและเครื่องมือในการคิดและการตัดสินใจ การส่ือสารความคิดสู่บุคคล อ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต      3(2-2-5) 
  Computer and Life 

 บทบาท ความสําคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม  ปฏิบัติการ
และประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สารสนเทศ โดยคํานึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
SMA0101 แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 
         Calculus 1 
  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับแคลคูลัส ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์และหาอนุพันธ์
ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์อนุพันธ์ และปริพันธ์ไม่จํากัดเขต 
 
SCS0101  พีชคณิตคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
  Computer Algebra     
  วิธีการทางพีชคณิตคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึม  และซอฟต์แวร์เพ่ือประยุกต์ในการคํานวณ ซึ่ง
เน้นการนําไปใช้เพ่ือการวิจัย  ครอบคลุมการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา การคํานวณด้วยวิธีการทางพีชคณิต
เกี่ยวกับ  อัลกอริทึมของพหุนาม พีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีจํานวน  ทฤษฎีกลุ่ม  ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล  
ฟังก์ชันลอการิทึม ลิมิตและความต่อเน่ือง และสมการเชิงอนุพันธ์ 
 
SCS0102   คณิตศาสตร์ดีสครีตสําหรับคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
   Discrete Mathematics for Computer   

สมบัติของคอมพิวเตอร์ในขอบเขตของระบบคณิตศาสตร์จํากัด โดยครอบคลุมเน้ือหา
มาตรฐานในเรื่อง ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ทฤษฎีกราฟ กราฟระนาบ  ต้นไม้และการจัดเรียง การ
วิเคราะห์เชิงการจัด  ระบบเชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิช แคลคูลัส เชิงประพจน์ และพีชคณิตบูลีน 
 
SCS0103  สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
  Statistics for Scientists    
  สถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัว
แปรสุ่ม  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดี การวิเคราะห์ความแปรปรวน
และการออกแบบการทดลอง สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น โดยฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือการแก้ปัญหา
ดังกล่าว 
 
SCS0104 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล     3(2-2-5) 

Data and File Processing    
หลักการประมวลผลข้อมูล ชนิดและหน้าที่ของหน่วยความจําสํารอง การประมวลผลข้อมูล

ด้วยคอมพิวเตอร์ ลักษณะโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ความหมายลักษณะและชนิดของแฟ้มข้อมูล แบบ
ตามลําดับ แบบสุ่ม แบบดัชนี ต้นไม้ ไบนารีทรี และ การเข้าถึงข้อมูล การค้นหาและการจัดการแฟ้มข้อมูล 
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SCS0105 การสร้างคอมไพเลอร์      3(2-2-5) 
Compiler Construction    
หลักการพ้ืนฐานและการปฏิบัติการออกแบบสร้างคอมไพเลอร์ โปรแกรมภาษาอัลกอริทึม  

ทฤษฎีวิศวกรรมซอฟต์แวร์  และสถาปัตยกรรมที่ใช้สร้างคอมไพเลอร์ มุ่งเน้นในเร่ืองการอธิบายความแตกต่าง
ของคอมไพเลอร์ และการทํางานของคอมไพเลอร์กับสภาพแวดล้อม  การกระทําภายในที่เกิดข้ึนระหว่าง
คอมไพเลอร์กับสถาปัตยกรรม และระบบปฏิบัติการ การกําจัดส่วนที่ซ้ําซ้อน รูปแบบของเอสเอสเอ และเร่ืองที่
เก่ียวกับไดนามิคคอมไพเลอร์ 

 
SCS0106 คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

Mathematics for Computer   
พ้ืนฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่าง ๆ  

(เลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก) เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ พีชคณิตบูลีน 
 

SCS0107 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
Numerical Analysis for Computer  

  วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับคอมพิวเตอร์  ค่าคลาดเคลื่อน  ผลเฉลยของสมการไม่เชิง
เส้น  ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น  การประมาณในช่วงเชิงพหุนาม  การปรับเส้นโค้งและการประมาณ
ฟังก์ชัน  อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์  และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  
โดยให้ฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์สําหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว 
 
SCS0201  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม    3(2-2-5) 
  Computer Programming and Algorithm  
  อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคในการออกแบบและ
วิเคราะห์อัลกอริทึม โครงสร้างอัลกอริทึม การเขียนผังงาน การออกแบบอัลกอริทึมแบบตามลําดับ แบบ
เง่ือนไข แบบวนซ้ํา แบบฟังก์ชันย่อย และแบบเรียกตนเอง  
 
SCS0202  หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  Principles of Computer Programming   
  หลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมแบบโครงสร้าง 
รวมถึงการกําหนดตัวแปร ชนิดของตัวแปร ค่าที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม  การรับข้อมูลเข้า การแสดงผลข้อมูล 
โครงสร้างควบคุมการเลือกทํา และการทําซ้ํา  การสร้างฟังก์ชัน การสร้างตัวแปรแบบผู้ใช้กําหนดเอง ตัวแปร
แบบอาร์เรย์ พอยน์เตอร์ และการดําเนินการกับไฟล์ ในการฝึกพัฒนาและสร้างโปรแกรม 
 
SCS0203  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ      3(2-2-5) 
  Web Programming     
            ภาษาที่ใช้ในการเขียน และออกแบบเว็บ การออกแบบเว็บแบบคงที่และแบบพลวัต  
การเขียนโปรแกรมประมวลผลด้านลูกข่ายและด้านแม่ข่าย การติดต่อกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของ
เทคโนโลยีเว็บ 
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SCS0204  การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล     3(2-2-5) 
  Visual Programming    
  เทคนิคในการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล การ
ทํางานกับโค้ดและฟอร์ม การใช้วัตถุควบคุม พ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับ
ฐานข้อมูล 
 
SCS0205  การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์     3(2-2-5) 
  Object Oriented Programming   
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ โครงสร้างโปรแกรม
ในภาษาเชิงอ็อบเจกต์ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มวัตถุ
พ้ืนฐาน การสืบทอด แถวลําดับ การนําเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก การสร้างและจัดการ
โครงสร้างข้อมูลพลวัต 
 
SCS0206  โครงสร้างข้อมูล       3(2-2-5) 
  Data Structures     
  ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริงก์ อาร์เรย์   เรคคอร์ด
และพอยน์เตอร์  ลิงค์ลิสก์  สแตก  คิว  การเวียนเกิด ต้นไม้  กราฟ และการประยุกต์ใช้การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล โดยใช้ภาษาโปรแกรมแบบโครงสร้าง เป็นกรณีศึกษา 
 
SCS0207  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3(2-2-5) 
  Systems Analysis and Design   
  หลักการเก่ียวกับการวิเคราะห์ระบบ การวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การ
ตรวจสอบระบบ ศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียดระบบที่ใช้ใหม่กับระบบเดิม การออกแบบ 
การนําข้อมูลเข้าและข้อมูลออก  การออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน  การทดสอบระบบที่ออกแบบ  
การนําไปใช้รวมถึงการแก้ไขและบํารุงรักษา การทําผังระบบการสื่อสาร 
 
SCS0208 การเขียนโปรแกรมข้ันสูง       3(2-2-5) 

Advanced Programming    
แนวคิดข้ันสูงในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดยใช้หลักการเขียนโปรแกรมเพ่ือ

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ และเลือกภาษาการเขียนภาษาระดับสูง เพ่ือศึกษาและฝึกทักษะการใช้เทคนิคขั้นสูง
ของภาษาน้ัน 
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SCS0209 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์    3(2-2-5) 
Object Oriented Analysis and Design  
แนวคิดและทบทวนหลักการของเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบ

เจกต์ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงอ็อบเจกต์  การออกแบบโดยใช้ แผนภาพยูเอ็มแอล  แผนภาพ
ยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพลําดับ แผนภาพการสื่อสาร และแผนภาพสถานะ 

 
SCS0210 วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 

Software Engineering    
การวางแผนโครงการ  การจัดทําซอฟต์แวร์ วิธีวิเคราะห์ความต้องการ พ้ืนฐานการออกแบบ

ซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์และการนําไปใช้งาน การตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ เทคนิคและกลยุทธ์
ในการทดสอบซอฟต์แวร์ การบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ และการบริหารโครงการ 

 
SCS0211 การออกแบบปฏิสัมพันธ์     3(2-2-5) 

Interactive Design     
การออกแบบส่วนเช่ือมต่อ  เพ่ือติดต่อสื่อสารและโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ    โดย

คํานึงถึงความเข้าใจของผู้ใช้เป็นสําคัญ การสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ  ของงานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ในเชิง
วิเคราะห์  ทั้งด้านศิลปะและเทคโนโลยีช่วยในการออกแบบและการผลิตผลงาน โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ
ต่างๆ  ได้แก่ ตัวอักษร  ภาพ  กราฟิกส์  เส้น  ภาพถ่าย แอนิเมชัน วีดีทัศน์  และเสียง  ออกแบบงานกราฟิกส์ 
ต้ังแต่งาน สองมิติ สามมิติ พัฒนาไปสู่การสร้างภาพเคล่ือนไหว เพ่ือใช้ในส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้ 

 
SCS0212 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์     3(2-2-5) 

Software Project Management   
กระบวนการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ ต้ังแต่ขั้นตอนเร่ิมต้น จนกระทั่งสําเร็จ โดยเน้น

ขั้นตอนการวางแผนและควบคุมโครงการ การควบคุมต้นทุน การควบคุมกําหนดการ การจัดสรรทรัพยากร  
การประสานประโยชน์ในระหว่างผู้เก่ียวข้องโครงการ ปัจจัยทางการเมือง  เศรษฐกิจ  ที่มีผลต่อโครงการ  การ
แข่งขันเพ่ือให้ได้โครงการ กระบวนการจัดทําสัญญาว่าจ้างในธุรกิจอุตสาหกรรม  และหน่วยงานราชการ 

 
SCS0213 การออกแบบและพัฒนาเว็บ     3(2-2-5) 

Web Design and Development   
เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ภาษามาตรฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ โครงสร้างและองค์ประกอบ

ของเว็บไซต์ สถาปัตยกรรมข้อมูลของเว็บไซต์ กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บ การออกแบบและ
พัฒนาเว็บโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ และการเช่ือมต่อไปสู่อินเทอร์เน็ตเพ่ือการใช้งานได้จริง การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 

 
SCS0214 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์     3(2-2-5) 

Software Design and Development  
ความหมาย  ประเภทของซอฟต์แวร์  ซอฟต์แวร์ระบบและหน้าที่  วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์

หลักและวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์  โดยเน้นการวางแผน  การวิเคราะห์ปัญหา  การเขียน  การปรับปรุง
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SCS0215 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่    3(2-2-5) 
  Mobile Programming 
  การสร้างแอปพลิเคช่ันต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ พีดีเอ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ชนิดต่าง ๆ 
รวมถึง พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมต้ังแต่คําสั่งพ้ืนฐานจนถึงการเขียนโปรแกรมแบบการพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนที่
เข้าใจในโครงสร้าง ความสามารถและข้อจํากัดของการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สร้างและออกแบบ
ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน สร้างภาพกราฟิกส์แบบต่าง ๆ รวมท้ังการติดต่อ สื่อสาร และจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 
 
SCS0301  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3(2-2-5) 
  Management Information Systems  
  ระบบสารสนเทศ  บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ 
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  ในองค์กร  ศึกษากลยุทธ์และวิธีการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร  การจัดการ
ทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีด้านการส่ือสารในองค์กร ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบ
สารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การ
ตัดสินใจ การจัดการความรู้ในองค์กร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน และการรักษาความม่ันคงในระบบสารสนเทศ 
 
SCS0302 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

Laws and Ethics for Information Technology   
หลั ก ทั่ ว ไ ป ข อ ง กฎหม า ย แ พ่ ง แ ล ะพ าณิ ช ย์  กฎหม า ย เ ก่ี ย ว กั บ อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ  

การดําเนินการจัดต้ังและการเลิกกิจการ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบ้ืองต้น และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาข้อพิพาทท่ีเกิดจากการทําธุรกรรมบนเครือข่าย จริยธรรมและบทบาทของธุรกิจต่อ
สังคม ความสําคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจและสังคม 

 
SCS0303 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 1    3(3-0-6) 

English for Computer 1    
พัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการอ่านเอกสาร วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ

การเขียนบทความทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 

SCS0304 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 2    3(3-0-6) 
English for Computer 2    
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการอ่านเอกสาร วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระดับ

ที่สูงข้ึน การเขียนเพ่ือการสื่อสาร เอกสารบทความเป็นภาษาอังกฤษเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
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SCS0305 การวิจัยดําเนินงาน      3(2-2-5) 
Operations Research     
หลักการเบ้ืองต้นเก่ียวกับโครงสร้างและแบบจําลองทางคณิตศาสตร์  ทฤษฎีการตัดสินใจ  

การสร้างตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น  การจัดสรรทรัพยากร รูปแบบปัญหาทางการขนส่ง  รูปแบบปัญหาการ
จัดงาน  ตัวแบบการประสานงาน  การจัดลําดับงานและการกําหนดขั้นตอนของงานการเลียนแบบทางสถิติ  
ทฤษฎีการแทนที่  การควบคุมคลังพัสดุ  การวิเคราะห์ข่ายงานและการเขียนโปรแกรมเพ่ือการวิจัยการ
ดําเนินงาน 

 
SCS0306 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์     3(2-2-5) 

Geographic Information System   
แนวคิด การใช้และประโยชน์ของข้อมูลระวางท่ี การใช้ข้อมูลดิจิทัล การจัดการข้อมูล การ

ผลิตแผนที่โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แนวคิดของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ซอฟต์แวร์สําหรับระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานที่เก่ียวข้องกับภูมิศาสตร์ 

 
SCS0307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์ความรู้   3(2-2-5) 

Information Technology for Knowledge Management  
ข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  และความรู้ มิติของความรู้ มูลเหตุที่ทําให้เกิดการจัดการความรู้ 

เหมืองข้อมูล  กระบวนการทํางานของการจัดการองค์ความรู้  เทคโนโลยีการจัดการความรู้  การจัดการความรู้
ภาคปฏิบัติ  และการจัดการความรู้เพ่ือนวัตกรรม 
 
SCS0308 การค้นคืนสารสนเทศ      3(2-2-5) 
  Information Retrieval 
  โครงสร้างข้อมูลในการจัดเก็บสารสนเทศ โครงสร้างของแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล เทคนิค
ในการทํารหัสคํา การสืบค้นสารสนเทศ ระบบการถามตอบเพ่ือการสืบค้นในระบบออนไลน์ การเลือกใช้
โครงสร้างสําหรับการใช้งานสําหรับระบบคอมพิวเตอร์ ตรรกวิทยาในการสืบค้น เทคนิคสําหรับการค้นหา
ข้อมูลสารสนเทศในระบบดิจิทัล 
 
SCS0401   ระบบฐานข้อมูล       3(2-2-5) 
  Database System     
  แน ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ ฐ า น ข้ อ มู ล  ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ฐ า น ข้ อ มู ล  แบบ จํ า ล อ ง ข้ อ มู ล  
พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การทําบรรทัดฐานข้อมูล ภาษาของฐานข้อมูล 
ภาษาเอสคิวแอล การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูลเบ้ืองต้น การบริหารฐานข้อมูล และการ
เขียนโปรแกรมหรือใช้โปรแกรมประยุกต์เบ้ืองต้นในระบบฐานข้อมูล 
 
SCS0402 ระบบการจัดการฐานข้อมูล     3(2-2-5) 

Database Management System   
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบ

ฐานข้อมูล ภาษาสําหรับจัดการฐานข้อมูล การสํารองและการกู้คืนข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย และ
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SCS0403 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     3(2-2-5) 

Electronic Commerce    
ความหมาย  แนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการดําเนินการในการเข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
สําหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางการตลาด การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ การ
ประชาสัมพันธ์ร้านค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การประมูลสินค้าออนไลน์ ระบบการชําระเงินออนไลน์ 
การส่งมอบสินค้าและการรับประกันสินค้า ภาษีกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรักษาความปลอดภัย 
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
SCS0404 ฐานข้อมูลธุรกิจและคลังข้อมูล                        3(2-2-5) 

Business Database and Data Warehouse   
ประเภทของธุรกิจและบทบาทของฐานข้อมูลต่อการดําเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ ความหมาย

และวิธีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  ลักษณะเบ้ืองต้นของฐานข้อมูลธุรกิจ  การวิเคราะห์ความต้องการและ
ความจําเป็นในการใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยีในการสร้างฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้ การประเมินผลระบบ
ฐานข้อมูล วิวัฒนาการคลังข้อมูล นิยาม สถาปัตยกรรม และเทคนิคในการพัฒนา 

 
SCS0405 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล     3(2-2-5) 

Database System Development Software   
พ้ืนฐานการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม วงจรการพัฒนาระบบ การออกแบบส่วนติดต่อ

กับฐานข้อมูล เทคนิคการออกแบบการใช้งานฐานข้อมูลร่วมกัน การพัฒนาซอฟต์แวร์จากแบบท่ีได้มีการ
ออกแบบ เทคนิคในการพัฒนาซอฟต์แวร์ติดต่อกับฐานข้อมูลแบบต่างๆ รวมถึงการจัดการเอกสารอธิบายการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ 
 
SCS0406 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย     3(2-2-5) 

Programming Application for Statistics and Research  
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์และตีความค่าทางสถิติ

เกี่ยวกับการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวิจัย 

 
SCS0407 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน    3(2-2-5) 

Software Package and Application  
การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปร่วมสมัยที่ใช้งานในปัจจุบัน  โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้าน

สํานักงาน งานเอกสาร  งานบัญชีและการเงิน  งานนําเสนอ  กราฟิกส์  การบริหารจัดการโครงงาน การ
ติดต่อสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 
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SCS0408 การออกแบบฐานข้อมูลช้ันสูง       3(2-2-5) 
  Advanced Database Design 
  ระบบข้อมูลแบบสัมพันธ์ ลําดับขั้น แบบเครือข่าย และฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ ทฤษฎีการ
จําลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาสอบถามสําหรับการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม การ
ออกแบบฐานข้อมูลแบบส่วนกลาง แบบกระจาย แบบแม่ข่ายลูกข่าย และการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลโดย
ใช้ซอฟต์แวร์ การกู้คืนส่วนผิดพลาดและการควบคุมระบบฐานข้อมูลในการทํางานพร้อมกัน ความมั่นคง 
ฐานข้อมูล 
 
SCS0409   ระบบการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ    3(2-2-5) 
  Office Automation System  
  หลักการของระบบสํานักงานอัตโนมัติ  วิ ธีการในระบบสํานักงานอัตโนมัติ  ได้แก่  
แนวนโยบายของระบบสํานักงาน  เคร่ืองมือในการเพ่ิมผลงาน  การจัดการเอกสาร  การจัดการสารสนเทศและ
การสื่อสารทางไกล สํานักงานเสมือน การใช้ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทํางานสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ หรือการ
พัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับสํานักงานอัตโนมัติ 
 
SCS0501  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย      3(2-2-5) 
  Multimedia Technology    
  หลักการของมัลติมีเดีย ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์  กระบวนการ  
ดิจิไทเซชัน และการประมวลผลของสื่อ การรวมสื่อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และ การโต้ตอบกับผู้ใช้ การกระจาย
และนําเสนอสื่อมัลติมีเดียบนระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
 
SCS0502 ปัญญาประดิษฐ์       3(2-2-5) 

Artificial Intelligence    
แนวคิดพ้ืนฐาน ขอบเขตและท่ีมาของปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิสภานะและการค้นหา  การ

แก้ปัญหา การแทนความรู้ การดําเนินงานเชิงตรรกะของภาษาโพรล็อก การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การ
เรียนรู้ของเคร่ือง การตัดสินใจ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น 
ระบบผู้เช่ียวชาญ การเรียนรู้หุ่นยนต์ 

 
SCS0503 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ     3(2-2-5) 

Decision Support Systems    
กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ ระบบ รูปแบบ และชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ข้อแตกต่างกับระบบประมวลผลสารสนเทศทั่วไป การสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  เครื่องมือช่วย
จัดสร้าง  รูปแบบการนําเสนอ  การหาวิธีที่เหมาะสม รูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การจําลองและ
แบบจําลองที่เก่ียวข้อง การนําระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 



33 
 

SCS0504 กราฟิกส์และเกม       3(2-2-5) 
Graphics and Game     
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง คณิตศาสตร์สําหรับ

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพเคล่ือนไหว การโต้ตอบกับผู้ใช้ และเกม  การเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูงหรือภาษาสําหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเกมคอมพิวเตอร์  
หลักการออกแบบเกม  กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาเกม 

 
SCS0505 การประมวลผลภาพ      3(2-2-5) 

Image Processing    
หลักการพ้ืนฐานการประมวลผลภาพแบบเชิงเลข  การรับรู้ภาพ  การทําโมเดลของภาพ  การ

แปลงฟูริเยร์  การกรองและคอนโวลูชัน การขยายภาพ การสร้างความคมชัดและความราบเรียบของภาพ การ
ตรวจจับขอบและกรอบ การตัดส่วนภาพ การสร้างภาพข้ึนใหม่จากภาพฉาย การบีบอัดภาพและการเข้ารหัส 
การมองเห็นภาพของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว 

 
SCS0506 การทําเหมืองข้อมูล      3(2-2-5) 

Data Mining     
หลักการของเหมืองข้อมูล กระบวนการค้นพบความรู้ กระบวนการเตรียมข้อมูล เทคนิคการ

ทําเหมืองข้อมูล การค้นพบความรู้ด้วยกฎความสัมพันธ์ การจําแนกประเภทข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล เครื่องมือ
ที่ใช้ในการทําเหมืองข้อมูล และการประยุกต์การทําเหมืองข้อมูล 

 
SCS0507 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ     3(2-2-5) 

Natural Language Processing   
บทบาทของความรู้ในการประมวลผลภาษา ตัวแบบ และอัลกอริทึม ภาษา ความคิดและ

ความเข้าใจ การแสดงแบบปกติและอัตโนมัติ โครงสร้างของคํา และตัวเปลี่ยนแปร แบบสถานะจํากัด ตัวแบบ
เอ็น-แกรมของไวยากรณ์ ป้ายระบุช้ันคําและส่วนของคําพูด ไวยากรณ์ ที่ไม่ขึ้นกับบริบทสําหรับภาษาอังกฤษ 
การตัดคําด้วยไวยากรณ์ที่ไม่ขึ้นกับบริบท ลักษณะและการรวมกัน ภาษาและความซับซ้อน การแทน
ความหมาย การวิเคราะห์ความหมายอรรถศาสตร์เชิงศัพท์ 
 
SCS0508 ระบบผู้เช่ียวชาญ        3(2-2-5) 

Expert System     
ความรู้พ้ืนฐานของระบบผู้เช่ียวชาญ โครงสร้างของระบบ การทํางานของระบบ การแสดง

ความรู้และการอนุมานในระบบผู้เช่ียวชาญ ความหมายของการแสดงความรู้ การสร้างกฎเทคนิคการอนุมาน 
การสร้างระบบผู้เช่ียวชาญ  และการประยุกต์ใช้งานระบบผู้เช่ียวชาญ 
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SCS0509 โครงข่ายประสาทเทียม      3(2-2-5) 
Neural Network     

  หลักการของโครงข่ายประสาทเทียมเบ้ืองต้น วิธีการต่างๆ ของโครงข่ายประสาทเทียม การ
สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของโครงข่ายประสาทเทียม การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับระบบ
การรู้จํา 
 
SCS0601  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  Data Communication and Computer Networks  
  หลักการสื่อสารข้อมูล การส่งข้อมูล และมาตรฐานระบบเครือข่าย องค์ประกอบที่สําคัญใน
การสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลและ
โพรโตคอล การทํางานของระบบการสื่อสาร ระบบการส่งข้อมูล สถาปัตยกรรมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายท้องถิ่น และระบบเครือข่ายระยะไกล  
 
SCS0602 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย      3(2-2-5) 

Network Operating System   
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการเครือข่ายการใช้ระบบปฏิบัติการ

เครือข่ายเพื่องานประยุกต์  การออกแบบระบบเครือข่าย การติดต้ังระบบเครือข่ายเพื่อให้บริการ เครื่อง
ให้บริการเว็บ เคร่ืองให้บริการเอฟทีพี ระบบการควบคุมระยะไกล และเครื่องให้บริการแบบต่างๆ  

 
SCS0603 ความมั่นคงระบบเครือข่าย      3(2-2-5) 

Network Security     
หลักการของระบบการรักษาความม่ันคง กลไก แนวทางปฏิบัติ การใช้งานข้อมูลและระบบ

การรักษาความมั่นคง การเข้ารหัสข้อมูล รูปแบบและกลไกสําหรับควบคุม การอนุญาตการเข้าถึงข้อมูล 
โพรโตคอลสําหรับระบบการรักษาความม่ันคงในระบบปฏิบัติการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการ
ระบบการรักษาความมั่นคง ระบบการรักษาความม่ันคงในเครือข่ายในแง่ทางกฎหมายจริยธรรมและการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
SCS0604 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
  Computer Network Programming 
  ระเบียบวิธี และเคร่ืองมือ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์แบบเครือข่ายกระจาย และการ
นําไปใช้ การสื่อสารระหว่างกระบวนการ โพรโตคอลของการสื่อสารโพรโตคอลทีซีพี/ไอพีสําหรับระดับ
โปรแกรมประยุกต์ การโปรแกรมแบบซ็อกเก็ต การออกแบบโปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย แม่ข่ายลูกข่าย 
การเขียนโปรแกรมเพ่ือติดต่อระหว่างโพรเซส เทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารผ่านเครือข่าย การกําหนด
ความสําคัญกับเทรด เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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SCS0605 การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย    3(2-2-5) 
  Network Analysis and Design 
  พ้ืนฐานการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย การรวบรวมข้อมูลความต้องการ  การวิเคราะห์
คุณลักษณะการถ่ายเทข้อมูล  การเลือกใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่าย  การออกแบบการเช่ือมโยงของสวิตซ์และ
เราเตอร์ การจัดการระบบเครือข่าย และการรักษาความมั่นคง ของข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย การออกแบบ 
การวางสาย และกําหนดจุดติดต้ังอุปกรณ์เครือข่าย 
 
SCS0606 การบริหารอุปกรณ์เครือข่าย      3(2-2-5) 
  Network Device Management 
  การบริหารและการจัดการระบบเครือข่ายภายในองค์กร การสร้างระบบเครือข่ายภายใน
องค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ครอบคลุมทั้งการออกแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายในระดับช้ันที่ 2 
และระดับช้ันที่ 3 การกําหนดกลุ่มงานพ้ืนฐาน การจัดการเส้นทางที่ซ้ําซ้อนกัน การหาเส้นทางระหว่าง
เครือข่ายเสมือน การจัดการการจราจรในเครือข่าย การปรับแต่ง เฮชเอสอาร์พี หรือ วีอาร์อาร์พี สําหรับการ
หาเส้นทางที่ไม่มีข้อผิดพลาด 
 
SCS0701  ระบบปฏิบัติการ       3(2-2-5) 
  Operating Systems     
  หลักการพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการ การจัดการสื่อจัดเก็บข้อมูล การจัดการอุปกรณ์อินพุต/
เอาต์พุต การจัดการหน่วยความจํา การจัดเวลาซีพียู วงจรอับ การจัดการมัลติมีเดีย มัลติโปรเซสเซอร์ ระบบ
แบบกระจาย การป้องกัน ระบบการจัดการไฟล์ การรักษาความม่ันคงของระบบปฏิบัติการ 
 
SCS0702  ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 
  Computer Systems and Architecture    

ลักษณะของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ผลกระทบที่มีต่อการออกแบบและขีดความสามารถ
ของระบบ การประเมินราคาต่อขีดความสามารถ โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง วัฏจักร
คําสั่ง สถาปัตยกรรมชุดคําสั่ง ภาษาเคร่ืองและภาษาแอสเซมบลี ไปป์ไลน์  การขัดจังหวะ ระบบอินพุต/
เอาต์พุต ลําดับขั้นของหน่วยความจํา การทํางานแบบสายท่อ เวกเตอร์ และรูปแบบสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 
SCS0703 การออกแบบวงจรดิจิทัล     3(2-2-5) 

Digital Circuit Design    
ระบบเลขฐานต่างๆ ลอจิกเกต โครงสร้างของวงจรรวมประเภททีทีแอลและซีมอส 

คณิตศาสตร์ของบูลีน และทฤษฎีของเดอ มอร์แกน  การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน การลดตัวแปรในฟังก์ชัน 
วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ การเข้ารหัส ถอดรหัส วงจรคอมพาราเตอร์ วงจรโมโนสเตเบ้ิล วงจรสัญญาณ
นาฬิกา วงจรฟลิปฟลอป และวงจรนับ ชิฟรีจิสเตอร์แบบต่างๆ 
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SCS0704 ไมโครโปรเซสเซอร์      3(2-2-5) 
Microprocessor     
ประวัติและโครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์  โครงสร้างหน่วยความจํา  การแปลเนื้อหาของ

คําในหน่วยความจํา  การแปลรหัสข้อมูลฐานสอง  รหัสตัวอักขระ  รหัสคําสั่ง  รีจิสเตอร์ของซีพียู  การใช้งาน
รีจิสเตอร์ของซีพี ยู  การประมวลผลคําสั่ ง  ระบบบัสพ้ืนฐาน การโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไอโอ   
การอินเทอร์รัพท์ ระบบดีเอ็มเอ การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเบ้ืองต้น และการอ้างอิงแอดเดรส 
แบบต่างๆ 

 
SCS0705 การศึกษาวงจรและซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

Studying Circuits and Microcomputer Maintenance  
หลักการทํางานของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ วงจรดิจิทัลเบ้ืองต้น การเช่ือมต่อภายในและ

ภายนอก  หน่วยความจํา  หน่วยรับข้อมูล  หน่วยแสดงผล  อุปกรณ์ต่อพ่วง  อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุง  
หลักการติดต้ังและซ่อมบํารุง  ฝึกปฏิบัติการติดต้ังและซ่อมบํารุงระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 

 
SCS0801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์  2(0-90-0) 
  Preparation for Professional Experience in Computer Science 

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับรู้  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการกระทําในสถานการณ์หรือรูปแบบ
ต่างๆ  ซึ่งเก่ียวข้องกับทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
SCS0802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์   5(0-350-0) 
  Professional Experience in Computer Science   

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง ด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม  เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ 

 
SCS0901  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  Research Methodology in Computer Science 
  ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย  ปฏิบัติการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย นําเสนอ
ผลงานวิจัย การทําโครงการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ 
 
SCS0902  โครงงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  Senior Project in Computer Science  
  ปัญหาทั่วไป  และปัญหาเฉพาะเร่ืองเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหา ฝึกการค้นคว้า  การศึกษาขั้นตอน  
วิธีการวางแผนโครงงาน  และการทําโครงงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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SCS0903 การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
Seminar in Computer Science   
แนวคิดในการจัดสัมมนา  การจัดสัมมนาเก่ียวกับความก้าวหน้านวัตกรรมทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ แนวคิดทางคอมพิวเตอร์และผลงานที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์จากเอกสาร วารสาร งานวิจัยหรือ
การเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
SCS0904 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1   3(3-0-6) 

Special Topics in Computer Science I   
  การบรรยายตามหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีและพัฒนาการความรู้
ใหม่ๆ ในวงการของวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจมีการสาธิตโดยผ่านสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ  
 
SCS0905 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2   3(3-0-6) 

Special Topics in Computer Science I I  
การบรรยายตามหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันที่มีความต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีและ

พัฒนาการความรู้ใหม่ๆ ในวงการของวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและการนําเสนอหัวข้อพิเศษที่สนใจ 
 



3.2  ชื่อ-สกุล ตําแหน่งและคณุวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง
ทาง

วิชาการ

คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สถาบนัที่สาํเรจ็การศึกษา ภาระการสอน ชม.ต่อสัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
1 นายสมคิด  ศิลป์วิทยารักษ์ อาจารย์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บธ.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
16 16 16 16 16 

2 นายสุธิพร  ขุนทอง อาจารย์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16 16 16 16 16 

3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นายปิยะวัฒน์   แสงเพชร อาจารย์ วท.ม. 
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 

16 16 16 16 16 

4 นายวิรัตน์  ชูนุ้ย อาจารย์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16 16 16 16 16 

5 16 16 16 16 16 นางสาวจุฑามาศ  กระจ่างศรี อาจารย์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สุราษฎร์ธานี 
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3.2.2 อาจารย์ประจํา 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สถาบนัที่สาํเรจ็การศึกษา ภาระการสอน ชม.ต่อสัปดาห์/ ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

1 ดร.สมพงษ์  ยิ่งเมือง อาจารย์ ปร.ด. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

สารสนเทศคณุภาพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.ม. 

วท.บ. สถาบันราชภัฏเพชรบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

16 16 16 16 16 

2 นายศิรวัฒน์  เฮงชัยโย ผู้ช่วย คอ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศาสตราจารย์  พระจอมเกล้าธนบุรี 

วท.บ. สถาบันราชภัฏเพชรบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

12 12 12 12 12 

3 นางสาวอมรทิพย์  ประยูรวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ
มหาวิทยาลัยโยนก 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 

16 16 16 16 16 

4 นางสาวณาตยาณี เลี่ยนจ้าย อาจารย์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์สส.บ. ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ   

16 16 16 16 16 

5 นายปริญญา  น้อยดอนไพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

16 16 16 16 16 

6 นางสาวมณฑา เพ็ชรวรรณ อาจารย์ การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. 
  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 
 
 
 

16 16 16 16 16 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง
ทาง

คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สถาบนัที่สาํเรจ็การศึกษา ภาระการสอน ชม.ต่อสัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

7 นางกาญจนา เผือกคง อาจารย์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ 
ประมง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

16 16 16 16 16 

8 นายธนนต์ กอ่เกียรติสกุล อาจารย์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 15 15 15 15 
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3.3 องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชพี)  
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังน้ันในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (2 หน่วยกิต) และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ (5 หน่วยกิต) ซึ่งจะจัดอยู่
ในกลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 3.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนําไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเคร่ืองมือได้อย่างเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสถานประกอบการได้ 
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 3.3.2 ช่วงเวลา  
1) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -- ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีที่ 4 
2) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -- ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีที่ 4  

 3.3.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
1) จัดการเรียนการสอนเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

3.4 ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือการวิจัย เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการบริการสังคม  
เพ่ือธุรกิจ หรือเพ่ือความบันเทิง โดยมีการจัดทําโครงงานรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มีซอฟต์แวร์และรายงานท่ีต้อง
นําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย
เพ่ือพัฒนางานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 3.4.1 คําอธิบายโดยย่อ  
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ท่ี นักศึกษาสนใจหรือความต้องการของท้องถิ่ น 

และสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกต์ใช้ในการทําโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขต
โครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดและสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง 

 3.4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษา มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน ผลงาน 

ที่ได้รับจากโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 3.4.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 4 หรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตาม
หลักสูตร 

 3.4.4 จํานวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
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 3.4.5 การเตรยีมการ  
มีการกําหนดช่ัวโมงการให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 3.4.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คําปรึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและการ
ทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทํางานได้ในเบ้ืองต้น โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรม 
โดยการจัดสอบ  การนําเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ตํ่ากว่า 3 คน 
 
 



หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูแ้ละกลยุทธ์การสอนและการประเมนิ 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
1. ด้านระบบคิด โดยคิดอย่างมีเหตุผล 

คิด เ ป็นระบบ  มีความ คิดริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ 

1. มีการจัดการเรียนการสอนที่ฝึกนักศึกษาให้แสดง
ความคิดอย่างมีระบบ  โดยการฝึกเขียนเอกสาร  ทํา
โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  กระบวนการคิด
แบบบูรณาการกับการวิจัย เป็นต้น 

2. ฝึ ก ใ ห้ นั กศึ กษา ไ ด้ทํ า กิ จก ร รม เ ส ริ ม   โ ดย ใ ช้
กระบวนการ PDCA  ในการดําเนินงานทุกกิจกรรม 

2. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 1. สอนโดยใช้ตําราภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

3. ด้านจิตสาธารณะ 1. สอดแทรกความมีจิตสาธารณะ  คุณธรรมและ
จริยธรรมในการเรียนการสอน 

2. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
3. จัดต้ังชมรมเพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนัก เห็นคุณค่า สนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
2) เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม                 
3) สุภาพ อ่อนน้อม รู้จักกาลเทศะ กตัญญู และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4) มีความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีความสามารถในการทํางานเป็นทีมและสามารถ

แก้ไขข้อขัดแย้งได้ 
5) มีความพยายาม ต้ังใจ ขยัน อดทน ควบคู่กับการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา

และมีความรับผิดชอบ 
6) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและมีจิต

สาธารณะ              
  2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) กําหนดให้มีการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย                   
เคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา แต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การยกย่องผู้ที่ทําดี ให้สาธารณชนได้รับรู้หรือให้
รางวัลตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
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2) กําหนดให้ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
เกิดความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์
ในการเป็นคนดี 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในคุณธรรมที่ต้องการจะปลูกฝัง 

4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโอกาสต่างๆ  เพ่ือเน้นยํ้าให้ผู้เรียนเข้าใจ  เข้าถึง
คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการปลูกฝังบ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม 

5) ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ผู้สอนสรุปและฝากข้อคิดเก่ียวกับ
จริยธรรมและคุณธรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาซึมซับสิ่งที่ดีงาม
อย่างสมํ่าเสมอ 

 2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา ส่งงานตรง

เวลาและครบถ้วน การร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนอย่างผู้มีความรับผิดชอบ เป็นต้น 
2) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย   การสอบกลางภาคการศึกษา

และการสอบปลายภาคการศึกษา 
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แสดงถึงความมีวินัย             

ความพร้อมเพรียง  ความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี  ความเอื้ออาทร ความรัก
สามัคคีและความเป็นผู้มีความกตัญญู  สุภาพอ่อนน้อม  
 

 2.1.2 ความรู้ 
   2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังแก้ปัญหาและบริหารความขัดแย้งในการดํารงชีวิตและการทํางานได้ 

2) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ข้อเท็จจริงเรื่องที่ศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันได้ 

3) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวัน รู้เท่าทัน และนํามาใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) มีความรู้ เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและมีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

5) สามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข   

  2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นสําคัญโดยจัดกิจกรรม ในลักษณะ

บูรณาการความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้ เ รียนเข้ากับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 
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3) จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์หรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่
ต้องการปลูกฝังมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนตามโอกาสอันควร  การนําผู้เรียนไป
ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวแบบในด้านต่างๆ  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
จากสภาพจริง   

   2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค

การศึกษา 
2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในช้ันเรียนและ

นอกช้ันเรียน 
3) ประเมินจากช้ินงานท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนท้ังเป็นกลุ่มและ

รายบุคคล   
         

 2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
   2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ   
2) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
3) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
4) สามารถทําความเข้าใจ รวบรวมและสรุปประเด็นสาระต่าง ๆ ได้  
5) มีทักษะในการวางแผนงานและปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ได้  
6) สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้ความรู้ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะทางปัญญา 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียน              

คิดวิเคราะห์  ใคร่ครวญด้วยเหตุผล  และมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม  ฝึก
แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ  
การศึกษานอกสถานที่ เพ่ือฝึกสังเกต  สัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้ว
สรุปเป็นสาระความรู้  แนวคิด  ข้อคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใ ช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 

 2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน  ต้ังแต่ขั้นสังเกตต้ัง

คําถาม สืบค้น คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่า ตามลําดับ 
2) ประเมินด้วยการนําเสนอรายงานผลการวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่าใน

กรณีตัวอย่าง  บทบาทสมมติ  บทความ  บทร้อยกรอง หรือบทกวีนิพนธ์ที่
นําเสนอในช้ันเรียน 

3) ประเมินด้วยการใช้สถานการณ์จําลองหรือกรณีศึกษา  ให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล  โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานน้ัน    
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 2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2) มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับบุคคลในสังคม  
3) มีทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
4) มีบุคลิกภาพที่ดี 
5) สามารถปรับตัวทั้งในการทํางาน การดํารงชีวิตและการอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม 

 2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม

เพ่ือฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีทักษะการสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น  ทํางาน
กลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การทํางานเป็นทีม เป็นต้น 

 2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
2) ประ เมิ นทั กษะคว ามสั ม พัน ธ์ ร ะห ว่ า ง บุ คคลและความ รับผิ ดชอบ    

สร้างเครื่องมือให้ผู้เรียนประเมินผลตนเองและประเมินกลุ่มเพ่ือน  
 

 2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะด้านการส่ือสารและการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

2) มีทักษะในการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ต่อการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
4) มีทักษะด้านการส่ือสารและตีความ ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศ  
5) มีทักษะในการจัดทําและนําเสนองานทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศ

โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
6) มีทักษะการคิด การให้เหตุผลและการใช้ตรรกศาสตร์ในการสรุปความต่างๆ   

  2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ มีโอกาส
ใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  และนําเสนอ
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ  

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในการให้เหตุผล 
และใช้ตรรกศาสตร์ในการสรุปผล 

   2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

1) ประเมินผลการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ความคิด ความเข้าใจผ่าน
สื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ   

2) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และ
การใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

3) ทดสอบการวัดทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีตามความ
เหมาะสม 
 

     2.2  ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ 
 2.2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 

                    2.2.1.1  การเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม   
3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

             2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย

เน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนทุก
คนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 
ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคม รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น 
การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นต้น 
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             2.2.1.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม

กําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 
3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
       2.2.2  ความรู้ 
             2.2.2.1  การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชา
ที่ศึกษา 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกําหนด 

4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การนําไปประยุกต์ 

5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้อง 
             2.2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฏีและประยุกต์ใช้ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาน้ันๆ นอกจากน้ีควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 
             2.2.2.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
4) ประเมินจากโครงการท่ีนําเสนอหรือแผนธุรกิจ 
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
6) ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปฝึกงาน 
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       2.2.3  ทักษะทางปัญญา 
             2.2.3.1  การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
2.2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2) การอภิปรายกลุ่ม 
3) การให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

             2.2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาน้ีสามารถทําได้โดยการออก

ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่
เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคําถาม
เก่ียวกับนิยามต่างๆ  

 
       2.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
             2.2.4.1  การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นําหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5) สามารถเป็นผู้เริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเน่ือง 
             2.2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น

อย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป 
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5) มีภาวะผู้นํา 
             2.2.4.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่ม
ในช้ันเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ได้ 

 
       2.2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             2.2.5.1  การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
             2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการ
สื่อสารน้ีอาจทําได้ระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหาและ
ให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณ์ใน
เชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 
             2.2.5.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เคร่ืองมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อช้ันเรียน 
 



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
5. 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 5 6 1 2 3 4 2 4 5 1 2 3 4 5 1 2 33 4 5 1 3 6 4 5 6 
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                                                         

GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                          

GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        

GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                        

GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้                        

กลุ่มมนุษยศาสตร ์                                                           

GED2001 พุทธทาสศึกษา                      

GED2002 ปรัชญากับชีวิต                    

GED2003 การพัฒนาตน                       
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5. 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

                              รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 5 6 1 2 3 4 2 4 5 1 2 3 4 5 1 2 33 4 5 1 3 6 4 5 6 

GED2004 สุนทรียศาสตร ์                    

กลุ่มสังคมศาสตร ์                                                          

GED3001 วิถีโลก                         

GED3002 วิถีไทย                     

GED3003 กฎหมายกับสังคม                         

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                          

GED4001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                       

GED4002 การคิดและการตัดสินใจ                        

GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดรายวิชาเฉพาะ 

 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
5. รายวิชา

และความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SMA0101  
แคลคูลัส 1 

                             

SCS0101 พีชคณิต
คอมพิวเตอร์ 

                             

SCS0102 คณิตศาสตร ์
ดีสครีตสําหรับ
คอมพิวเตอร ์

                             

SCS0103 สถิติ
สําหรับนักวิทยาศาสตร์

                             

SCS0301 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

                             

SCS0401 ระบบ
ฐานข้อมูล 

                             

SCS0409 ระบบการ
จัดการสํานักงาน
อัตโนมัติ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SCS0501 เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

                             

SCS0202 หลักการ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

                             

SCS0203 การเขียน
โปรแกรมบนเว็บ 

                             

SCS0204 การเขียน
โปรแกรมภาษาวิชวล 

                             

SCS0205 การเขียน
โปรแกรมเชิงอ็อบ
เจกต์ 

                             

SCS0201 การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และ
อัลกอริทึม 

                             

SCS0206 โครงสร้าง
ข้อมูล 

                             

SCS0601 การสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SCS0701 
ระบบปฏิบัติการ 

                             

SCS0207 การ
วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

                             

SCS0702 ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม 

                             

SCS0901 ระเบียบวิธี
วิจัยทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

                             

SCS0902 โครงงาน
ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

                             

SCS0801 การเตรียม
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

                             

SCS0802 การฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SCS0104 การ
ประมวลผล
แฟ้มข้อมูล 

                             

SCS0105 การสร้าง
คอมไพเลอร์ 

                             

SCS0106 
คณิตศาสตร์สําหรับ
คอมพิวเตอร์ 

                             

SCS0107 การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สําหรับคอมพิวเตอร์ 

                             

SCS0208 การเขียน
โปรแกรมขั้นสูง 

                             

SCS0209 การ
วิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงอ็อบ
เจกต์ 

                             

SCS0210 วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SCS0211 การ
ออกแบบปฏิสัมพันธ์ 

                             

SCS0212 การ
จัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์ 

                             

SCS0213 การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บ 

                             

SCS0214 การ
ออกแบบและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 

                             

SCS0215 การเขียน
โปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

                             

SCS0302 กฎหมาย
และจรรยาบรรณ
สําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SCS0303 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
คอมพิวเตอร์ 1 

                             

SCS0304 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
คอมพิวเตอร์ 2 

                             

SCS0305 การวิจัย
ดําเนินงาน 

                             

SCS0306 ระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 

                             

SCS0307 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการองค์ความรู้ 

                             

SCS0308 การค้นคืน
สารสนเทศ 

                             

SCS0402 ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล 

                             

SCS0403 การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                             

58 
 



รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SCS0404 ฐานข้อมูล
ธุรกิจและคลังข้อมูล 

                             

SCS0405 ซอฟต์แวร์
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

                             

SCS0406 โปรแกรม
ประยุกต์ด้านสถิตแิละ
วิจัย 

                             

SCS0407 โปรแกรม
สําเร็จรูปและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

                             

SCS0408 การ
ออกแบบฐานข้อมูล
ชั้นสูง  

                             

SCS0502 
ปัญญาประดิษฐ์ 
 

                             

SCS0503 ระบบ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SCS0504 กราฟิกส์
และเกม 

                             

SCS0505 การ
ประมวลผลภาพ 

                             

SCS0506 การทํา
เหมืองข้อมูล 

                             

SCS0507 การ
ประมวลผล
ภาษาธรรมชาต ิ

                             

SCS0508 ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ 

                             

SCS0509 โครงข่าย
ประสาทเทียม 

                             

SCS0602 ระบบ 
ปฏิบัติการเครือข่าย 

                             

SCS0603  ความมั่นคง 
ระบบเครือข่าย 

                             

SCS0604 การเขียน
โปรแกรมเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SCS0605 การ
วิเคราะห์และ
ออกแบบเครือข่าย 

                             

SCS0606 การ
บริหารอุปกรณ์
เครือข่าย 

                             

SCS0703  
การออกแบบวงจร
ดิจิทัล 

                             

SCS0704 
ไมโครโปรเซสเซอร ์

                             

SCS0705 การศึกษา
วงจรและซ่อมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร์ 

                             

SCS0903 การ
สัมมนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

                             

SCS0904 หัวข้อ
พิเศษเกี่ยวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SCS0905 หัวข้อ
พิเศษเกี่ยวกับ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2 

                             

 



หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน )ผลการเรียน(  

     เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2552    
 
 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
          2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา   
                     การทวนสอบโดยการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  
   2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

 การทวนสอบจากการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาในรายวิชาที่เปิดสอนประจําภาคศึกษา 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ   
2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต   
2.2.3 ประเมินจากสถานศึกษาที่บัณฑิตไปศึกษาต่อ 

  
 3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
          ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี
พ.ศ. 2552   
 
       



หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 
 1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
      จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย  ปรัชญา  ปณิธานของสถาบัน  
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  ระเบียบปฏิบัติ  แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ  
รวมท้ังการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
        2.1.1  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะที่เก่ียวกับกลยุทธ์การสอน  และการวัดการ

ประเมินผลการเรียนรู้ 
 2.1.2  จัดให้มรีะบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ือง  โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่

ชัดเจน  มีการติดตามและประเมินผล  รวมทั้งการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 2.1.3  จัดให้มกีลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการใน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ/หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

 2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

 2.2.2  ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 2.2.3  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
 2.2.4  ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 2.2.5  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ และทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
 2.2.6  ส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 

 



หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
 1.  การบริหารหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้ 
  1.1  การบริหารหลักสูตรดําเนินงานโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งทําหน้าที่กําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  
การประเมินผล   
  1.2  การจัดการเรียนการสอน 

 1.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ทั้งในหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรปรับปรุงจะต้องมีประมวลการสอน (Course Syllabus) ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะจะดําเนินการสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอน
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 1.2.2  ในแต่ละรายวิชาเปิดโอกาสให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์วิชาชีพ  ในสาขา
ที่เก่ียวข้องกับวิชาน้ันมาร่วมสอน  รวมท้ังมีการพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ ประกอบการศึกษา 

 1.2.3  การเรียนการสอนแต่ละวิชาควรจะประกอบด้วย 3   ส่วน  ได้แก่  
1) การบรรยาย และ/หรือ ปฏิบัติการ 
2) การค้นคว้าด้วยตนเอง 
3) การอภิปรายปัญหา 

           1.2.4 ควบคุมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามประมวลการสอนรายวิชา (Course 
Syllabus) ที่กําหนดไว้โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะจะดําเนินการสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 1.2.5  แต่ละวิชามีการประเมินความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อวิชา
น้ัน ดังน้ี    

1) การประเมินความรู้ก่อนเรียน 
2) การประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย  ได้แก่  รายงาน  และ /หรือการเสนอ ผลงาน 
3) การประเมินความรู้  ได้แก่ การสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบปากเปล่า 

 
 2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
   2.1  การบริหารงบประมาณ 

 คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
   2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 สาขาวิชามีทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมได้แก่ หนังสือ เอกสาร ตําราใน
ห้องสมุดของสาขาวิชา นอกจากน้ียังได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการพิมพ์งานและสืบค้นสําหรับนักศึกษา 
ตลอดจนมีการสนับสนุนการเรียนการสอนอ่ืน ๆ เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์เช่ือมต่อ
เครือข่ายไร้สาย ชุดอุปกรณ์การเข้าสาย UTP เคร่ืองให้บริการแม่ข่าย โปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ  

 มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการและสารสนเทศได้จัดบริการวารสาร หนังสือ ตํารา 
รวมถึงคอมพิวเตอร์สําหรับจัดทําเอกสารและการสืบค้น อย่างเพียงพอ 
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   2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 สาขาวิชาได้ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือและ

ตําราที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการ
ประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ  5  ช่ือ
เรื่องต่อ  1  คน  ในแต่ละภาคเรียน ภาควิชาจะจัดหาหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทางเพ่ิมเติม ไว้บริการ
นักศึกษาและอาจารย์เพ่ือใช้สําหรับการเรียนการสอนอีกทางหน่ึงด้วย  

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. มีห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ
เครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์ และส่ือ
ต่างๆ ที่ใชใ้นกระบวนการเรียนการ
สอน เพื่อให้การเรยีนการสอน
ภายในเวลาและนอกเวลามี
ประสิทธิภาพ 

1. ติดตั้งอุปกรณ์ส่ือต่างๆ ใน
ห้องเรียนเพื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างส่ือ
การเรียนการสอนตามความ
ต้องการ 
2. มีห้องปฏิบัตกิารที่มีอุปกรณ์ที่ 
ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้
นักศึกษาได้เรยีนและฝึกปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน 
3. มีห้องปฏิบัตกิาร ที่มี
โครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่
เพียงพอสําหรับให้นักศึกษา 
ทํางาน และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. จัดตั้งทั้งห้องสมุดใน
สถานศึกษาและห้องสมุดเสมือน
ที่มีตําราเรียน มีหนังสืออ้างอิง 
และส่ืออุปกรณต์่างๆ อย่าง
เพียงพอสําหรับการเรียนการ
สอนเพิ่มเติม 
5. มีห้องปฏิบัตกิารระบบ
เครือข่าย ที่มีอปุกรณต์่างๆ ที่
ช่วยให้นกัศึกษาได้เรียนรู้วิธกีาร
ดูแล และควบคุมระบบ
เครือข่ายในสภาพแวดล้อมจรงิ 

1. รวบรวมและบันทึกอตัราส่วน 
อุปกรณ์ต่อจํานวนนักศึกษา จํานวน
ชั่วโมงที่นกัศึกษาใช้หอ้งปฏิบตัิการ
หรือเครื่องมอื และอัตราส่วน
ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อ
จํานวนนักศึกษา 
2. รวบรวมจํานวนนักศึกษาที่ลง 
ทะเบียนเรียนวชิาปฏิบัติการ หรือ
วิชาฝึกอบรม 
3. รวบรวมจํานวนเอกสาร
ประกอบการสอน ตําราเรียน และ
ส่ือดิจิทัลที่มอียู ่พร้อมทั้งปริมาณ
การใช้งาน  
4. สํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบรกิารอุปกรณ์เพื่อ
การศึกษา 
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 3.  การบริหารคณาจารย ์
   3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

 มหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้อง 
   3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
    
  4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมี
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
   4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจําเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การส่งเข้าร่วม
อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ในการปฏิบัติงานเป็นต้น 
 
 5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 5.1  การให้คําปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา 

 มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้า
ปรึกษาได้ นอกจากน้ีต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นักศึกษา 
 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

           การอุทธรณ์ของนักศึกษาให้ดําเนินการตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. ผลิตนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติที่
นายจ้างต้องการภายในระยะเวลาที่ 
เหมาะสม นักศึกษามีความสามารถ
ทั้งทางด้านวิชาการ และอารมณ์ มี
ทัศนคติที่ดีจากการทํากิจกรรมนอก
หลักสูตร 

1. มีช่วงเวลาสําหรับให้
คําปรึกษากับนกัศึกษา 
2. เตรียมประวตัิทางการศึกษา 
และพฤติกรรมของนักศึกษาไว ้
เพื่อการติดต่อในอนาคต  
3. ติดตั้งช่องทางการติดตอ่
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย ์
4. มีศูนย์บริการและสนับสนุน
การเรียนภาษาอังกฤษ 

1. จํานวนชั่วโมงการให้คําปรึกษา 
2. จํานวน และอัตราส่วนของ
นักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษา ในแต่ 
ละปีการศึกษา 
3. ประวัติทางวชิาการ และ
พฤตกิรรมของนักศึกษาที่อาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถค้นหาได้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
5. มีผู้ประสานงานที่สนับสนุน
บริการทางการเรียนการสอน 
และให้คําปรึกษากับนักศึกษา 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
รวมทัง้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกจิกรรมเหล่านั้น 
6. มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเกีย่ว 
กับกิจกรรมเสรมินอกหลักสูตร 

4. จํานวนกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 
และอัตราส่วนเงินสนับสนุน
นักศึกษาต่อเงินบริหารทั้งหมด 
5. เจ้าหน้าทีท่ี่มคุีณสมบัติพร้อมใน
การสนับสนุน ดา้นการเรียนการ
สอน และประสานงานการทํา
กิจกรรม 
6. ผลการสํารวจความพึงพอใจ ของ
นักศึกษาต่อการใหก้ารสนับสนุน
ต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษา 

 
 6.  การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษา 
   จากผลการประเมินความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตร พ.ศ. 2552 ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) แบ่งเป็นประเด็นจากผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษา 
มีรายละเอียดดังน้ี 
  1. ความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต สอบถามในประเด็น 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประเด็นที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดคือ บัณฑิตมีความ
สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 ด้านความรู้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประเด็นที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดคือ บัณฑิตมีความรู้
ตามหลักการ ทฤษฎีในสาขาวิชา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ด้านทักษะทางปัญญา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ประเด็นที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดคือ บัณฑิตมีการฝึกทักษะภาคปฏิบัติตามที่
ได้รับการฝึกฝนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประเด็นที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดคือ บัณฑิตสามารถปรับตัว
และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประเด็นที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจมากที่สุดคือ บัณฑิตสามารถสรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18 
  2. ความคิดเห็นจากนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในหลักสูตร ได้สอบถามในประเด็น 5 ประเด็น คือ ด้าน
การบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประเด็นที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุดคือ
หลักสูตรมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ค่าเฉล่ีย 3.82 ด้านการบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประเด็นที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุดคือ 
ความเหมาะสมในการจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ค่าเฉล่ีย 3.86 ด้านการบริหารคณาจารย์ ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.07  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประเด็นที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุดคือ อาจารย์ประจําหลักสูตรมี
คุณวุฒิที่เหมาะสมในระดับอุดมศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านการสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประเด็นที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุดคือ การให้คําปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาในเร่ืองการแก้ไขปัญหาต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.00 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
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 ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ น้ัน พบว่า
นักศึกษาต้องการให้เพ่ิมวิชา เช่น วิชาด้านกราฟิก วิชาการเขียนแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ การเขียน
โปรแกรมภาษาข้ันสูง เป็นต้น ส่วนรายวิชาที่นักศึกษาต้องการให้ปรับลดเนื่องจากเน้ือหามีความใกล้เคียงกัน
ออกไป เช่น วิชาฐานข้อมูล วิชาคลังข้อมูล เป็นต้น จากข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาทําให้หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นดังกล่าว 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดงันี ้
-  มีความรู้และทักษะที่สมดุล

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
- มีทัศนคติที่ดีและสามารถเป็น

ผู้นําได้ สามารถเข้าใจและดํารง 
ชีวิตในสังคม ไดอ้ย่างมีคุณภาพและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
วัฒนธรรมไทย 

 

1. ขอคําปรกึษาจากผู้ประกอบ 
การอตุสาหกรรม เพื่อใชใ้นการ
ปรับปรงุหลักสูตรในอนาคต 
2. ประเมินทกัษะความรู้
จรรยาบรรณและความสามารถ
ในการทํางานเป็นทีมของ
นักศึกษาที่จบการศึกษา 
3. ฝึกอบรมและเสวนานักศึกษา
เพื่อให้ทราบประสบการณ์จริง 
4. สอดแทรกคุณค่าทางจรรยา 
บรรณทั้งในและนอกห้องเรยีน 
5. มีวิชาเรียนดา้นสังคมศาสตร์ 
ที่เน้นการพัฒนาความเฉลียว
ฉลาดทางอารมณ์ในแง่ต่าง ๆ 
6. ช่วยเหลือและสนับสนุน
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่
เน้นความ รับผิดชอบทางสังคม 
และวัฒนธรรมไทย 

1. นําข้อเสนอแนะของผู้ใช้บณัฑิต 
มาใช้ในการพัฒนา และแก้ไข
หลักสูตร 
2. วิเคราะห์ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
3. จํานวนวิชาทางสังคมศาสตรท์ี่
เน้นจรรยาบรรณ และหลักการ
ทํางานร่วมกัน 
4. จํานวนกิจกรรมหรอืโครงการ ที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทาง
สังคม และแรงดลบันดาลใจทาง
วัฒนธรรม 
5. สถิติการทํางานในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่
เกี่ยวข้องของบัณฑิต 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
      ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี4 ปี 5 

(1)  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80 มสี่วนรว่ม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการดําเนิน 
งานหลักสูตร 

     

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

     

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม   
(ถ้าม)ี  ตามแบบ  มคอ. 3  และ  มคอ.4  อย่างน้อยก่อน 
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบ 
การณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ.6 
ภายใน  30  วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ  
มคอ.7  ภายใน  60 วัน   หลงัสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู ้ที่กําหนดในมคอ. 3  และ มคอ.4 (ถ้ามี) อยา่ง
น้อยร้อยละ  25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
 กลยุทธ์การสอน  หรือ  การประเมินผลการเรียนรู้  จาก 
ผลการประเมนิการดําเนินงานที่รายงานใน  มคอ.7  ปีที่แล้ว 

     

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9)  อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ  อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

     

(10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 
5.0 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี4 ปี 5 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี )ข้อ (ในแต่ละปี  9 10 10 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ )ข้อ(  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม )ข้อ(  6 8 8 9 10 

  
เกณฑ์ประเมิน  :   

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังน้ี  ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัว
บ่งช้ีที่ 1-5) มผีลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจํานวนตัวบ่งช้ีที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 



หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
 1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
      1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

    ก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาและ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนหลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
สามารถทําโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนําไป
ปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
      1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
     การประเมินทักษะดังกล่าว  ดําเนินการดังนี้ 

    – ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
   – การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
 

 2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
      การประเมินหลักสูตรในภาพรวมดําเนินการโดยสํารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย  บัณฑิตใหม่  
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

 
 3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
      การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร จะประเมินการจัดการเรียนการสอนตาม
ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) รวมท้ังการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) 
 
 4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคณุวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
 4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสตูรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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สาระสําคญัของการปรับปรุงหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
ในระดับอุดมศึกษา 

 ดังน้ันจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ซึ่งมีความต้องการบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีสาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรดังน้ี 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิม 1 รายวิชา จํานวน 3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะเพ่ิมวิชาแกน  

2.1 วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแทนวิชาระบบฐานข้อมูล  
2.2 วิชาค้นคืนสารสนเทศแทนวิชาระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
2.3 วิชาโครงงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง

ซอฟต์แวร์   
2.4 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ    

3. หมวดวิชาเฉพาะปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชา 
3.1 วิชาโครงสร้างข้อมูลจากกลุม่องค์การและระบบสารสนเทศเป็นกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน

ระบบ  
3.2 วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบจากกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเป็นกลุ่มองค์การและ

ระบบสารสนเทศ 
4. จัดหมวดวิชาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
5. เพ่ิมเติมและปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยการปรับเปลี่ยนรหัสวิชา หรือปรับเปลี่ยนช่ือวิชา หรือ

ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา ทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลือก ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันมากขึ้น 

 
โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสตูรเดิม มีดังน้ี 
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ตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

1. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หมายเหตุ 

ผู้เรียนจะต้องเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

ผู้เรียนจะต้องเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 

เพ่ิมข้ึน 3 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต เพ่ิมข้ึน 3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต เปลี่ยนแปลงชื่อ 

หมวดวิชา 
3. กลุ่มวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
เท่าเดิม 

4. กลุ่มวิชาเฉพาะ 39 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาเฉพาะ 45 หน่วยกิต เพ่ิมเติม 6 หน่วยกิต 
โดยยุบรวมกลุ่มวิชาเอก

บังคับ 
5. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต 4. ยุบรวมกลุ่มวิชาเอกบังคับกับกลุ่มวิชาเฉพาะ - 
6. กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 5. กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เท่าเดิม 
7. กลุ่มวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6. กลุ่มวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เท่าเดิม 

 
2. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลง 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หมายเหตุ 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000105  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
              Thai  for  Communication       
   ศึกษาภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือใน
การสื่อสารโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์  ท้ัง
การพูด  การอ่าน  และการเขียน  ศึกษาหาความรู้
และประสบการณ์จากการอ่าน  การฟังสารต่าง ๆ 
อย่างมีวิจารณญาณและสามารถนําเสนอความรู้ท่ีได้
ตามขั้นตอนและรูปแบบของการเขียนรายงานและ
รูปแบบงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต   
GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  3(3-0-6) 
            Information  Study  Skill 
 คว ามสํ า คั ญขอ ง ส า ร สน เทศ  แหล่ ง
ส า รสน เทศ เพื่ อ ก า รศึ กษาค้ นค ว้ าและแหล่ ง
สารสนเทศอื่น ทักษะการรับรู้สารสนเทศ การสืบค้น 
การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศเพ่ือ
นํ า เสนอผลการศึ กษาค้นค ว้าและการ อ้า ง อิ ง 
จริยธรรม ในการใช้สารสนเทศ ตลอดจนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
GED1002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
             Thai  for  Communication 
             ศึกษาภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร  โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ท้ัง 
หลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติ  การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน  ศึกษาหาความรู้จาก
ประสบการณ์จากการอ่าน  การฟังสารต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณ  และสามารถนําความรู้ท่ีได้ตามขั้นตอน
และรูปแบบของการนําเสนอด้วยการเขียนและการ
พูด 

- เพ่ิมรายวิชา 1 
รายวิชา จํานวน 3 
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หมายเหตุ 
2000106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   3(3-0-6) 
            English for  Communication 1 
           ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  การทักทาย  การกล่าวลา  
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน  การให้ข้อมูลและแนะนํา 
การสนทนา การแสดงความรู้สึก การอ่านประกาศ  
โฆษณาท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน การกรอกแบบฟอร์ม
และการเขียนข้อความง่ายๆ ฯลฯ  รวมท้ังการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 
 
2000107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3(3-0-6) 
           English for  Communication 2   
           พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการฟัง   
การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษาอังกฤษ  เพ่ือ
การสื่อสารในระดับท่ีสูงข้ึน  เพ่ือให้ข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  งานอดิเรก กีฬา ข่าว  ปัญหาสังคม ฯลฯ 
รวมท้ังการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

GED1003 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน             3(3-0-6) 
            English  Basics 
            พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้าน 
สามารถฟังและเข้าใจข้อความหรือบทสนทนาได้ โดย
ใช้กลยุทธ์การฟังท่ีเหมาะสม เน้นความสามารถใน
การเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร  สามารถพูดบทสนทนา
ในชีวิตประจําวัน  ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  และ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่องและอธิบายเร่ืองราวได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม   สามารถอ่านและ
วิเคราะห์ โครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อนได้  สามารถ
เขียนข้อความสั้นๆ  และสามารถใช้พจนานุกรม
ประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

GED1004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้  3(3-0-6) 
             English  for  Application 
            เรียนรู้กลวิธีในการใช้ทักษะ 4 ด้าน เพ่ือ
จุดประสงค์เฉพาะในการเรียนรู้วิชาในศาสตร์ของตน 
การสมัครงานและการทํางานในองค์การ ด้านการ
อ่านเน้นการสรุปความ  การวิเคราะห์และตีความจาก
สิ่งท่ีอ่าน  ด้านการเขียนเน้นการเขียนความเรียงทาง
วิชาการโดยใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิง
ท่ีเหมาะสม ด้านการฟังเน้นการสรุปความและแปล
ความหมายจากสิ่งท่ีได้รับฟัง  ด้านการพูดเน้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในสาขาวิชาและการพูดโดย
ฉับพลันในชีวิตประจําวันได้ 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชา 
ปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา                     
GED2001 พุทธทาสศึกษา                    3(3-0-6) 
             Buddhadasa Studies 
             ศึกษาคําสอน  วิธีคิด  และกระบวนการ
เรียนรู้ของท่านพุทธทาส  ปณิธาน  3  ประการ  ใน
การให้ศาสนิกเข้าถึงความหมายอันลึกซ้ึงซ่ึงเป็นท่ีสุด
แห่งศาสนาของตน  การทําความเข้าใจอันดีระหว่าง
ศาสนา  การนําเพ่ือนมนุษย์ให้ออกเสียจากวัตถุนิยม  
การประยุกต์คําสอน  และวิธีปฏิบัติตามทางของท่าน
พุทธทาสสู่การดํารงชีวิตท่ีสมถะ  เรียบง่าย  และ
พอเพียง 
 

 
 
 
 

- จํานวนหน่วยกิตเท่า
เดิม แต่เพ่ิมรายวิชาให้
เลือกเรียน 
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2000101 ปรัชญาชีวิต                       3(3-0-6) 
            Philosophy  and  Life 
            ศึกษาความหมาย  ขอบเขตเนื้อหา วิธีการ
คิดทางปรัชญา  ลักษณะสําคัญท่ีแตกต่างกันระหว่าง
ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก ปัญหาจริย
ศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับลักษณะของชีวิตท่ีดีท่ีมนุษย์แสวงหา  
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ท่ีใช้การตัดสิน  ดีชั่ว  ถูกผิด  
ควรไม่ควรของมนุษย์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาชีวิตและสังคม 
 
 
1000101 การพัฒนาตน                     3(3-0-6) 
            Self  Development   
            ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัย 
แห่งพฤติกรรม  แนวทางการพัฒนาตนเอง   
การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการวิเคราะห์ 
ตนเอง  การพัฒนาความคิด  แรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  
ภาวะผู้นํา  มนุษย์สัมพันธ์  รวมท้ังการดูแล  และ 
การปฏิบัติตนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  
 การวางแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าใจ 
ตนเองและผู้อ่ืน  ตลอดจนสามารถสร้างสัมพันธ์กับ 
ผู้อ่ืน     

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา 
 

2000102 สุนทรียศาสตร์                    3(3-0-6)  
            Aesthetic  Appreciation   
            ศึ กษาทฤษฎี และการแสดงออกทาง
สุนทรียศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับอารยธรรมมนุษย์โดย
พิจารณาคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ จากการแสดงออก
ทางความงามซ่ึงอาจแสดงออกทางศิลปกรรมและ
ศิลปการแสดง ท้ังนี้เพ่ือนําคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์
มาพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

GED2002 ปรัชญากับชีวิต                    3(3-0-6) 
             Philosophy and Life 
             แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและกลุ่มลัทธิ
ปรัชญา แนวทางในการดําเนินชีวิตและทํางานตาม
แนวปรัชญาและศาสนา  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม    จัด
กิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
การเคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 

    ให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา  
GED2003 การพัฒนาตน                     3(3-0-6) 
             Self Development 
             พฤติกรรมมนุษ ย์  สา เห ตุปั จจั ยแ ห่ ง
พฤติกรรมมนุษย์  ทฤษฎีทางจิต วิทยาเ พ่ือการ
วิเคราะห์ตนเอง การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการพัฒนา
ตนท้ังด้านร่างกาย จิตใจและทักษะชีวิต การเป็นผู้นํา
และผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มอย่างสร้างสรรค์  การรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมส่วนรวม  การประเมินผลการพัฒนาตนเองเพ่ือ
การดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
 
 
GED2004 สุนทรียศาสตร์                     3(3-0-6) 
             Aesthetics  
             ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่า  
และความงามท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  การรับรู้คุณค่าและการสัมผัสความงาม
และการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์  รับรู้และ
เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์  เช่น  ความงามในด้านศิลปะ 
ดนตรี  นาฏศิลป์ตลอดจนความงามของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต   
2000103 วิถีโลก                              3(3-0-6) 
             Global  Society  and  Living 
             ศึกษาวิวัฒนาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ  
การเมืองและการปกครองของสังคมโลก สภาพ
ปัจจุบัน  ปัญหาและแนวโน้มของสังคมโลก ตลอดจน
การป รับ ตัวของประเทศไทย   ทางด้ านสั งคม 
เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครองเพื่อให้อยู่รอด
ในสังคมโลก 
 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  อย่างน้อย 6 หน่วยกิต   
GED3001 วิถีโลก                             3(3-0-6) 
             Global Society and Living 
             การดํารงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงโลก สถานการณ์ด้านสังคม  วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ  เทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงโลกท่ีส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและ
ประเทศไทย  การปรับตัวของประเทศไทยในการเป็น
ประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน 
 

- จํานวนหน่วยกิตเท่า
เดิม แต่เพ่ิมรายวิชาอีก 
1 รายวิชาให้เลือกเรียน 
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2000104 สังคมและวัฒนธรรมไทย        3(3-0-6) 
             Thai  Culture  and  Society  
             ศึกษาความหมาย  และความสําคัญของ
สังคม  โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของสังคมไทย การรักษา
เสถียรภาพของสังคมไทย  วัฒนธรรมไทยระดับชาติ
และระดับท้องถ่ินท่ีสําคัญ  การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาและการสืบทอด
วัฒนธรรมไทย สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
สังคม 
 

GED3002 วถิีไทย                       3(3-0-6) 
             Thai Living  
             โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย การรักษาเสถียรภาพ เอกลักษณ์ของ
สังคมไทยความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม  
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
สังคม  การรับรู้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  การ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

GED3003 กฎหมายกับสังคม                3(3-0-6) 
             Law and Society 
             ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ก ฎหม า ย 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ชีวิตและสังคม สิทธิ
และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของบุคคลตามกฎหมาย 
พ้ืนฐานความรับผิดในทางแพ่งและในทางอาญา 
กระบวนการยุติธรรมของไทยตามประมวลกฎหมาย 
และวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตและสังคม เช่น กฎหมาย
เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการ
กระทําผิดของเด็กและเยาวชน เป็นต้น 

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 
4000101 สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 
             Environment  for  Quality of  Life 
             ความสําคัญของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม   
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถ่ินการ
ดําเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ  การมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของส่ิงแวดล้อม
และพลังงานแบบย่ังยืนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง  และวัฒนธรรม 
 
4000102  การพัฒนาการคิด                3(3-0-6) 
             Development  of  Thinking 
             หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ 
  การพัฒนากระบวนการคิดรูปแบบต่างๆการคิด 
เชิงวิเคราะห์และผสมผสาน  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  การคิดแก้ปัญหา  การคิดทางการ
บริหารจัดการ การคิดเชิงกลยุทธ์  การวางแผนงาน
และโครงการ  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลข้อมูล

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 9 หน่วยกิต  
GED4001 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)      
             Science for Quality of Life 
             กระบวนการทางวิทยาศาสต ร์  การ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  ศึกษาสาเหตุ  ผลกระทบ แนวทาง 
การแก้ไขสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของระบบ
นิเวศน์ สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการดูแลตนเองตาม
สุขอนามัย ท้ังสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เ พ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดี สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
 
 
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
             Thinking and Decision Making 
             หลักการ คุณค่าของการคิด ท่ีมาและ
ธรรมชาติของการคิด การพัฒนาทักษะการคิดแบบ
ต่างๆ เช่น การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การ
คิดเชิงวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ 
เป็นต้น เทคนิควิธีและเคร่ืองมือในการคิดและการ
ตัดสินใจ การสื่อสารความคิดสู่บคุคลอ่ืนๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- จํานวนหน่วยกิตเท่า
เดิม แต่กําหนดรายวิชา
ให้เลือกเรียน จํานวน 3 
รายวิชา  
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4000104 คอมพิวเตอร์กับชีวิต              3(2-2-5) 
             Computer  and  Life 
             ศึกษาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศบทบาทสําคัญของคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม การใช้ 
โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสืบค้น
ข้อมูล  การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในการ
เรียนรู้ สังคมยุคข่าวสารข้อมูล เพ่ือการศึกษาค้นคว้า
สําหรับการทํารายงาน การนําเสนอผลงานและการ
ดํารงชีวิตประจําวัน อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการ
เคารพสิทธิทางปัญญา 
    ให้เลือกเรียนอีก 2 รายวิชา  
 

4000105 คอมพิวเตอร์ประยุกต์            3(2-2-5) 
             Applied  Computer  
             ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในศาสตร์ของผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในระบบงานจริง 

 
 
 
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต         3(2-2-5) 
             Computer and life 
             บทบาท ความสําคัญของคอมพิวเตอร์ 
และ เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อชี วิ ตและสั งคม 
ปฏิบัติการและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
แสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จากแหล่ ง ข้อมูลต่ างๆ  ไ ด้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ การเลือกใช้สารสนเทศ โดยคํานึงถึง
จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
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1) กลุ่มวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์และ  

คณิตศาสตร ์ 12 หน่วยกิต 
4009101 แคลคูลัส 1                3(3-0-6) 
(CALCULUS  1)   
ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับแคลคูลัส ลิมิตของฟังก์ชัน 
ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์แลหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์อนุพันธ์ และ
ปริพันธ์ไม่จํากัดเขต 
4012403  คณิตศาสตร์ดีสครีตสําหรับ               

คอมพิวเตอร์               3(2-2-5) 
(DISCRETE MATHEMATICS FOR COMPUTER) 
 ศึกษาเกี่ ยว กับสมบัติของคอมพิวเตอร์ใน
ขอบเขตของระบบคณิตศาสตร์จํากัด โดยครอบคลุม
เนื้อหามาตรฐานในเร่ือง ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชัน ทฤษฎีกราฟ กราฟระนาบ  ต้นไม้และการ

1) กลุ่มวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์และ  
คณิตศาสตร ์ 12 หน่วยกิต 

SMA0101 แคลคูลัส 1   3(3-0-6) 
          Calculus  1 
   ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแคลคูลัส ลิมิตของ
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์และหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์อนุพันธ์ 
และปริพันธ์ไม่จํากัดเขต 
SCS0102 คณิตศาสตร์ดีสครีตสําหรับ 
             คอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Discrete Mathematics For Computer 
 สมบัติของคอมพิวเตอร์ในขอบเขตของ
ระบบคณิตศาสตร์จํากัด โดยครอบคลุมเนื้อหา
มาตรฐานในเร่ือง ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 
ทฤษฎีกราฟ กราฟระนาบ  ต้นไม้และการจัดเรียง 

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หมายเหตุ 

   
4012410 พีชคณิตคอมพิวเตอร์         3(2-2-5) 
(COMPUTER ALGEBRA) 
 ศึ กษา วิ ธี ก า รทา ง พี ชคณิ ตคอม พิ ว เ ตอ ร์ 
อัลกอริทึม  และซอฟต์แวร์เพ่ือประยุกต์ในการ
คํานวณ ซ่ึงเน้นการนําไปใช้เพ่ือการวิจัย  โดยสาระท่ี
ศึกษาให้ครอบคลุมการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
การคํ านวณด้วย วิ ธี การทางพี ชคณิต เกี่ ยว กับ  
อัลกอริทึมของพหุนาม พีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎี
จํานวน  ทฤษฎีกลุ่ม  ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล  
ฟังก์ชันลอการิทึม ลิมิตและความต่อเนื่อง และ
สมการเชิงอนุพันธ์ 
   
4012413 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
(STATISTICS FOR SCIENTISTS) 
 สถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม  
การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบสารูปสนิทดี การวิเคราะห์ความแปรปรวน
และการออกแบบการทดลอง สหสัมพันธ์ การถดถอย
เชิงเส้น โดยฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือการแก้ปัญหา
ดังกล่าว 
   
2) กลุ่มวิชาเฉพาะ 39 หน่วยกิต 
 
- องคก์ารและระบบสารสนเทศ   6 หน่วยกิต 
4012203 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
(DATA STRUCTURE) 
 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูลสตริงก์ อาร์เรย์   เรคคอร์ดและ
พอยน์เตอร์  ลิงค์ลิสก์  สแตก  คิว  การเวียนเกิด 
ต้นไม้  กราฟ และการประยุกต์ใช้การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงประพจน์ และพีชคณิตบูลีน 
 
SCS0101  พีชคณิตคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  Computer Algebra  
 วิธีการทางพีชคณิตคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึม  
และซอฟต์แวร์เพ่ือประยุกต์ในการคํานวณ ซ่ึงเน้น
การนําไปใช้ เ พ่ือการวิจัย  โดยสาระท่ีศึกษาให้
ครอบคลุมการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา การ
คํานวณด้วยวิธีการทางพีชคณิตเกี่ยวกับ  อัลกอริทึม
ของพหุนาม พีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีจํานวน  ทฤษฎี
กลุ่ม  ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม 
ลิมิตและความต่อเนื่อง และสมการเชิงอนุพันธ์ 
 
SCS0103  สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Statistics for Scientists  
  สถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจง
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัว
แปรสุ่ม  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสารูปสนิทดี  การวิ เคราะ ห์ความ
แปรปรวนและการออกแบบการทดลอง สหสัมพันธ์ 
การถดถอยเชิงเส้น โดยฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือ
การแก้ปัญหาดังกล่าว 
 
 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะ 45 หน่วยกิต 
 
- องค์การและระบบสารสนเทศ   6 หน่วยกิต 
SCS0207 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
       3(2-2-5) 
    Systems Analysis and Design 
  หลักการเก่ียวกับการวิเคราะห์ระบบ การ
วางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การ
ตรวจสอบระบบศึกษา  ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์
รายละเอียด  ระบบท่ีใช้ ใหม่กับระบบเ ดิมการ
ออกแบบการนําข้อมูลเข้าและข้อมูลออก  การ
ออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน  การทดสอบ
ระบบท่ีออกแบบ  การนําไปใช้รวมถึงการแก้ไขและ
บํารุงรักษา การทําผังระบบการสื่อสาร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับเปลี่ยนวิชาจาก
โครงสร้างข้อมูลเป็นการ
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 
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4012201 ระบบฐานข้อมูล   3(2-2-5) 
(DATABASE SYSTEM) 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล รูปแบบของ
ข้อมูล  สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลและแบบจําลอง
ข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลด้วยอีอาร์ไดอะแกรม (E-R Diagram) บรรทัด
ฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวเอล (SQL) เบื้องต้น การ
สืบค้นข้อมูล  การจัดแฟ้มข้อมูล  การวิ เคราะห์
ออกแบบข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล และการเขียน
โปรแกรมหรือใช้โปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นในระบบ
ฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
- เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   6 หน่วยกิต  
4012628 ระบบการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ 
      3(2-2-5) 
(OFFICE AUTOMATION SYSTEM) 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบสํานักงานอัตโนมัติ  วิธีการ
ในระบบสํานักงานอัตโนมัติ  ได้แก่  แนวนโยบายของ
ระบบสํานักงาน  เคร่ืองมือในการเพิ่มผลงาน  การ
จัดการเอกสาร  การจัดการสารสนเทศและการ
สื่อสารทางไกล สํานักงานเสมือน (Virtual Office)  
การใช้ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทํางานสํ าหรับ
สํานักงานอัตโนมัติ หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับ
สํานักงานอัตโนมัติ 
 
4012605 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
(MULTIMEDIA TECHNOLOGY) 
 หลักการของส่ือประสม ข้อความ รูปภาพ เสียง 
ภาพเคล่ือนไหว และวีดิทัศน์  กระบวนการ  ดิจิไท 
เซชัน (Digitization)  และการประมวลผลของสื่อ 
การรวมสื่อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และ การโต้ตอบกับ
ผู้ใช้ การกระจายและนําเสนอส่ือประสมบนระบบ
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 

SCS0301 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3(2-2-5) 
    Management Information Systems 
  ระบบสารสนเทศ  บทบาทและความสําคัญ
ของระบบสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ สารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ  ในองค์กร  ศึกษากลยุทธ์และวิธีการ
จัดการระบบสารสนเทศในองค์กร  การจัดการ
ทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี
ด้านการส่ือสารในองค์กร ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การ
ควบคุม การตัดสินใจ การจัดการความรู้ในองค์กร 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจและการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การแข่งขัน และการรักษาความมั่นคงในระบบ
สารสนเทศ 
 
- เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   6 หน่วยกิต  
SCS0308 การค้นคืนสารสนเทศ  3(2-2-5) 
   Information Retrieval 
  โครงสร้างข้อมูลในการจัดเก็บสารสนเทศ 
โครงสร้างของแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล เทคนิคใน
การทํารหัสคํา การสืบค้นสารสนเทศ ระบบการถาม
ตอบเพ่ือการสืบค้นในระบบออนไลน์ การเลือกใช้
โ ค ร ง ส ร้ า ง สํ า ห รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น สํ า ห รั บ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ ตรรกวิทยาในการสืบค้น เทคนิคสําหรับ
การค้นหาข้อมูลสารสนเทศในระบบดิจิทัล 
 
 
 
SCS0501 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
   Multimedia Technology  
  หลักการของมัลติมีเดีย ข้อความ รูปภาพ 
เสียง ภาพเคล่ือนไหว และวีดิทัศน์  กระบวนการ   
ดิจิไทเซชัน (Digitization)  และการประมวลผลของ
สื่อ การรวมสื่อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และ การโต้ตอบกับ
ผู้ใช้ การกระจายและนําเสนอสื่อมัลติมีเดียบนระบบ
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 

- ปรับเปลี่ยนวิชาจาก
ระบบฐานข้อมูลเป็น
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับเปลี่ยนวิชาจาก
ระบบการจัดการ
สํานักงานอัตโนมัติเป็น
การค้นคืนสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
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- เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  12 หน่วยกิต 
4012301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
      3(2-2-5) 
(PRINCIPLES OF PROGRAMMING) 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการเบื้องต้นของการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมท่ี
เหมาะสม รวมถึงการกําหนดตัวแปร ชนิดของตัวแปร 
ค่าท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม  การรับข้อมูลเข้า การ
แสดงผลข้อมูล โครงสร้างควบคุมการเลือกทํา และ
การทําซํ้า  การสร้างฟังก์ชัน การสร้างตัวแปรแบบ
ผู้ใช้กําหนดเอง ตัวแปรแบบอาร์เรย์ พอยน์เตอร์ และ
การดําเนินการกับไฟล์ ในการฝึกพัฒนาและสร้าง
โปรแกรม 
 
4012305 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
(WEB PROGRAMMING) 
 ศึกษาความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 
เ วิลด์ ไวด์ เ ว็บ  และโปรโตคอลที่ เ ก่ียว ข้อง  การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การเขียนภาษาสคริปต์ 
การเ ขียนโปรแกรมแบบแม่ข่ายลูกข่ าย  ระบบ
ฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และการเขียนโปรแกรมบน
เว็บ 
 
4012304 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล 
      3(2-2-5) 
(VISUAL PROGRAMMING) 
 ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการเขียนโปรแกรม
แบบวิชวล องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมแบบ
วิชวล การทํางานกับโค้ดและฟอร์ม การใช้วัตถุ
ควบคุม พ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมท่ีติดต่อกับฐานข้อมูล 
 
4012303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
(OBJECT ORIENTED PROGRAMMING) 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้าง
โปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและ
กลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ 
กลุ่มวัตถุพ้ืนฐาน การสืบทอด แถวลําดับ การนําเอา
ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก การสร้าง
และจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต 
 
 

- เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  15 หน่วยกิต 
SCS0202 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
        3(2-2-5) 
    Principles of Programming  
  หลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมแบบโครงสร้าง 
รวมถึงการกําหนดตัวแปร ชนิดของตัวแปร ค่าท่ีใช้ใน
การเขียนโปรแกรม  การรับข้อมูลเข้า การแสดงผล
ข้อมูล โครงสร้างควบคุมการเลือกทํา และการทําซํ้า  
การสร้างฟังก์ชัน การสร้างตัวแปรแบบผู้ใช้กําหนด
เอง  ตัวแปรแบบอาร์ เรย์ พอยน์เตอร์ และการ
ดํา เนินการกับไฟล์  ในการฝึกพัฒนาและสร้าง
โปรแกรม 
 
SCS0203 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
    Web Programming  
  ภาษาท่ีใช้ในการเขียนและออกแบบเว็บ 
การออกแบบเว็บแบบคงที่ (Static) และแบบพลวัต 
(Dynamic) การเขียนโปรแกรมประมวลผลด้านลูก
ข่ายและด้ านแม่ข่ าย  การติด ต่อกับฐานข้อมูล 
สถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีเว็บ 
 
 
SCS0204 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล 3(2-2-5) 
    Visual Programming 
  เทคนิคในการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 
องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล การ
ทํางานกับโค้ดและฟอร์ม การใช้วัตถุควบคุม พ้ืนฐาน
ในการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับ
ฐานข้อมูล 
 
 
SCS0205 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3(2-2-5) 
    Object Oriented Programming 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมใน
ภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ 
คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มวัตถุพ้ืนฐาน 
การสืบทอด แถวลําดับ การนําเอาส่วนประกอบของ
ซอฟต์แวร์กลับมาใช้ อีก  การสร้างและจัดการ
โครงสร้างข้อมูลพลวัต  
 
 

- แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
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4012901 โครงงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
      3(2-2-5) 
(SENIOR PROJECT IN COMPUTER SCIENCE) 
 ศึกษาปัญหาท่ัวไป  และปัญหาเฉพาะเรื่องเพ่ือ
หาวิธีแก้ปัญหา ฝึกการค้นคว้า  การศึกษาขั้นตอน  
วิธีการวางแผนโครงงาน  และการทําโครงงาน
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
- โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   12 หน่วยกิต 
4012101 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
อัลกอริทึม    3(2-2-5) 
(COMPUTER PROGRAMMING AND 
ALGORITHM) 
 ศึกษาเกี่ยวกับอัลกอริทึมในการแก้ปัญหา 
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคในการออกแบบ
และวิเคราะห์อัลกอริทึม โครงสร้างอัลกอริทึม การ
เ ขี ย น ผั ง ง า น  ก า รออกแบบอั ล กอ ริ ทึ ม แบบ 
Sequential Decision, Repetition, Modular และ 
Recursion 
4012502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
      3(2-2-5) 
(SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN) 
 หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ การ
วางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การ
ตรวจสอบระบบศึกษา  ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์
รายละเ อียด  ระบบท่ีใช้ ใหม่กับระบบเ ดิมการ
ออกแบบการนําข้อมูลเข้าและข้อมูลออก  การ
ออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน  การทดสอบ
ระบบท่ีออกแบบ  การนําไปใช้รวมถึงการแก้ไขและ
บํารุงรักษา การทําผังระบบการสื่อสาร 
 
4012702 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
      3(2-2-5) 
(DATA COMMUNICATION AND NETWORKS) 
 ศึกษาหลักการส่ือสารข้อมูล การส่งข้อมูล และ
มาตรฐานระบบเครือข่าย องค์ประกอบท่ีสําคัญใน
กา รสื่ อ ส า รข้ อ มู ล  เ ทค โน โล ยี ขอ ง เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สถาปัตยกรรมการสื่อสาร
ข้อมูลและโปรโตคอล การทํางานของระบบการ
สื่อสาร ระบบการส่งข้อมูล สถาปัตยกรรมของ
เครือข่าย ระบบเครือข่ายระยะไกล ระบบเครือข่าย
ท้องถ่ิน และระบบเครือข่ายแบบกระจาย 
 

SCS0902 โครงงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
      3(2-2-5) 
   Senior Project in Computer Science 
  ปัญหาท่ัวไปและปัญหาเฉพาะเรื่องเพื่อหา
วิธีแก้ปัญหา ฝึกการค้นคว้า  การศึกษาขั้นตอน  
วิธีการวางแผนโครงงาน  และการทําโครงงาน
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
- โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   15 หน่วยกิต 
SCS0201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

อัลกอริทึม   3(2-2-5) 
    Computer Programming and 

Algorithm  
  อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา ขั้นตอนการ
พัฒนาโปรแกรม  เทคนิคในการออกแบบและ
วิเคราะห์อัลกอริทึม โครงสร้างอัลกอริทึม การเขียน
ผังงาน การออกแบบอัลกอริทึมแบบ Sequential 
Decision, Repetition, Modular และ Recursion 
SCS0206 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
    Data Structures  
  ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูลสตริงก์ อาร์เรย์   เรคคอร์ดและ
พอยน์เตอร์  ลิงค์ลิสก์  สแตก  คิว  การเวียนเกิด 
ต้นไม้  กราฟ และการประยุกต์ใช้การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
SCS0601 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
    Data Communication and 

Computer Networks 
  หลักการสื่อสารข้อมูล การส่งข้อมูล และ
มาตรฐานระบบเครือข่าย องค์ประกอบท่ีสําคัญใน
กา รสื่ อ ส า รข้ อ มู ล  เ ทค โน โล ยี ขอ ง เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สถาปัตยกรรมการสื่อสาร
ข้อมูลและโพรโตคอล การทํางานของระบบการ
สื่อสาร ระบบการส่งข้อมูล สถาปัตยกรรมของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายท้องถิ่น และ
ระบบเครือข่ายระยะไกล  

- ย้ายจากกลุ่มวิชา
บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับเปลี่ยนวิชาจาก
การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเป็น
โครงสร้างข้อมูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
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4012401 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
(OPERATING SYSTEMS) 
 หลักการพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการ การ
จัดการสื่อจัดเก็บข้อมูล การจัดการอุปกรณ์อินพุต/
เอาต์พุต การจัดการหน่วยความจํา การจัดเวลาซีพียู 
วงจรอับ การจัดการสื่อประสม มัลติโปรเซสเซอร์ 
ระบบแบบกระจาย การป้องกัน ระบบการจัดการไฟล์ 
การรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ 
 
 
4012514 วิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(RESEARCH METHODOLOGY IN COMPUTER) 
 ศึกษากระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัย เขียนเค้า
โครงวิจัย  ปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย 
นํา เสนอผลงานวิจัย  การทําโครงการวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์ 
 
 
- ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   
  3 หน่วยกิต 
4012701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 
      3(2-2-5) 
(COMPUTER ARCHITECTURE) 
 ศึกษาลักษณะของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
ผลกระทบท่ีมีต่อการออกแบบและขีดความสามารถ
ของระบบ การประเมินราคาต่อขีดความสามารถ 
โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง 
วัฏจักรคําสั่ง สถาปัตยกรรมชุดคําสั่ง ภาษาเครื่อง
และภาษาแอสเซมบลี ไปป์ไลน์  การขัดจังหวะ ระบบ
อินพุต/เอาต์พุต ลําดับข้ันของหน่วยความจํา การ
ทํ า ง านแบบส าย ท่ อ  เ ว ก เ ตอ ร์  และ รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
 
3) กลุ่มวิชาเลือก  30 หน่วยกิต  
4012111 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 1  
        3(3-0-6) 
(ENGLISH FOR COMPUTER 1) 
 พัฒนาทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
อ่านเอกสาร วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการ
เขียนบทความทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 
 

SCS0701 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
    Operating Systems  
  หลักการพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการ การ
จัดการสื่อจัดเก็บข้อมูล การจัดการอุปกรณ์อินพุต/
เอาต์พุต การจัดการหน่วยความจํา การจัดเวลาซีพียู 
วงจรอับ การจัดการสื่อประสม มัลติโปรเซสเซอร์ 
ระบบแบบกระจาย การป้องกัน ระบบการจัดการไฟล์ 
การรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ 
 
 
SCS0901 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
      3(2-2-5) 
   Research Methodology in Computer 
   Science 
  ระ เ บี ยบ วิ ธี วิ จั ย  เ ขี ยน เค้ า โ ค ร ง วิ จั ย  
ปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย นําเสนอ
ผลงานวิจัย การทําโครงการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ 
 
- ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    
  3 หน่วยกิต 
SCS0702 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 
       3(2-2-5) 
    Computer Systems and 

Architecture  
  ลักษณะของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
ผลกระทบท่ีมีต่อการออกแบบและขีดความสามารถ
ของระบบ การประเมินราคาต่อขีดความสามารถ 
โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง 
วัฏจักรคําสั่ง สถาปัตยกรรมชุดคําสั่ง ภาษาเครื่อง
และภาษาแอสเซมบลี ไปป์ไลน์  การขัดจังหวะ ระบบ
อินพุต/เอาต์พุต ลําดับข้ันของหน่วยความจํา การ
ทํ า ง านแบบส าย ท่ อ  เ ว ก เ ตอ ร์  และ รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
3) กลุ่มวิชาเลือก  30 หน่วยกิต 
SCS0303 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 1 
      3(3-0-6) 
  English for Computer 1 
  พัฒนาทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ใน
การอ่านเอกสาร วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการ
เขียนบทความทางด้านคอมพิวเตอร์ 
  
 

- แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
และย้ายจากกลุ่มวิชา
บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
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4012112 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 2  
      3(3-0-6) 
(ENGLISH FOR COMPUTER 2) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
อ่านเอกสาร วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระดับท่ี
สูงข้ึน การเขียนเพ่ือการสื่อสาร เอกสารบทความเป็น
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 
 
4012503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
(OBJECT ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN) 
 ศึกษาและทบทวนหลักการเทคโนโลยีเชิงวัตถุ 
การวิเคราะห์และออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงวัตถุ  การออกแบบโดยใช้ UML 
(Unified Modeling Language), Use Case 
Diagram, Class Diagram, Collaboration 
Diagram, Sequence Diagram และ State Chart 
Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4012511 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5)    
(ELECTRONIC COMMERCE) 
 ศึ กษา เ ก่ี ย วกั บคว ามหมายของพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ โมเดลธุรกิจ การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า 
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม เ ท ค โ น โ ล ยี สํ า ห รั บ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  พฤติกรรม
ผู้บริโภค กฎหมายและจริยธรรม ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ความน่าเชื่อถือและการควบคุมความ
ผิดพลาด การกู้คืน การวางแผนวิธีการแก้ปัญหา การ
พัฒนาและติดต้ังใช้ งาน  การออกแบบเว็บไซต์ 
มาตรฐานและการทํางานบนระบบอินเทอร์เน็ต การ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนข้อมูล

SCS0304 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 2 
      3(3-0-6) 
  English for Computer 2 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
อ่านเอกสาร วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระดับท่ี
สูงข้ึน การเขียนเพ่ือการสื่อสาร เอกสารบทความเป็น
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 
 
SCS0209 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ 
      3(2-2-5) 
  Object Oriented Analysis and Design 
  แนวคิดและทบทวนหลักการของเทคโนโลยี
เชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบ
เจกต์ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงอ็อบ
เจกต์  การออกแบบโดยใช้ UML (Unified 
Modeling Language) Use Case Diagram, Class 
Diagram, Sequence Diagram, Communication 
Diagram และ State Chart Diagram 
 
SCS0401 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
  Database System 
  แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม
ฐานข้อมูล แบบจําลองข้อมูลพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ 
แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การทํา
บรรทัดฐานข้อมูล ภาษาของฐานข้อมูล ภาษาเอสคิว
แอล  การสืบค้นข้อมูล  การวิ เคราะห์ออกแบบ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น การบริหารฐานข้อมูล และการ
เขียนโปรแกรมหรือใช้โปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นใน
ระบบฐานข้อมูล 
 
SCS0403 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
   Electronic Commerce 
  ความหมาย  แนวคิดและ รูปแบบของ
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ กทรอ นิกส์  พ้ื น ฐ านการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการดําเนินการในการเข้าสู่
ธุ รกิ จพาณิช ย์ อิ เล็ กทรอนิกส์   สถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีสําหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทาง
การตลาด การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ 
การประชาสัมพันธ์ร้านค้า การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค การประมูลสินค้าออนไลน์ ระบบการชําระ
เงินออนไลน์ การส่งมอบสินค้าและการรับประกัน
สินค้า ภาษีกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ย้ายจากกลุ่มองค์การ
และสารสนเทศเป็นกลุ่ม
วิชาเลือก และแก้ไข
คําอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
- แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หมายเหตุ 

 
 
4012202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
(DATABASE MANAGEMENT SYSTEM) 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล คุณสมบัติ
ของฐานข้อมูล  แสดงความสัมพันธ์ของ ข้อมูล 
เป้าหมายของระบบการจัดการฐานข้อมูล การ
วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลในการประมวลผล
รูปแบบต่าง ๆ ภาษาสําหรับจัดการฐานข้อมูล การ
สํารองและการกู้คืนข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบ
กระจาย และระบบฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ แนวคิด
คลังข้อมูล กรณีศึกษาการจัดทําฐานข้อมูล การเขียน
โปรแกรมหรือใช้โปรแกรมประยุกต์ระดับสูงเพ่ือการ
จัดการฐานข้อมูล 
 
4012307 วิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 
(SOFTWARE ENGINEERING) 
 ศึกษาการวางแผนโครงการ   การจัด ทํา
ซอฟต์แวร์ วิธีวิเคราะห์ความต้องการ พ้ืนฐานการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์และการ
นําไปใช้งาน การตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
เทคนิคและกลยุทธ์ในการทดสอบซอฟต์แวร์ การ
บํารุงรักษาซอฟต์แวร์ และการบริหารโครงการ 
 
4012402 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย     3(2-2-5)    
(NETWORK OPERATING SYSTEM) 
 ศึกษาเก่ียวกับระบบปฏิบัติการเครือข่าย เพ่ือ
เสริมสร้างการนําความรู้และหลักการจากวิชา
ระบบปฏิบัติการ  และวิชาท่ีเ ก่ียวกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  การออกแบบและการทดลองนํา
เทคโนโลยีด้านระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย
ต่าง ๆ 
 
4012601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย  
      3(2-2-5) 
(PROGRAMMING APPLICATION FOR 
STATISTICS AND RESEARCH) 
ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับงานวิจัยต่าง 
ๆ เพ่ือวิเคราะห์และตีความค่าทางสถิติเก่ียวกับการ
ประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การหาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 

 
SCS0402 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
  Database Management System
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบ
การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูล ภาษาสําหรับจัดการฐานข้อมูล การสํารอง
และการกู้คืนข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย 
และระบบฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ แนวคิดคลังข้อมูล 
กรณีศึกษาการจัดทําฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม
หรือใช้โปรแกรมประยุกต์ระดับสูงเพ่ือการจัดการ
ฐานข้อมูล 
 
 
  
SCS0210 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
  Software Engineering 
  การวางแผนโครงการ  การจัดทําซอฟต์แวร์ 
วิธีวิเคราะห์ความต้องการ พ้ืนฐานการออกแบบ
ซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์และการนําไปใช้งาน 
การตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ เทคนิคและกล
ยุทธ์ ในการทดสอบซอฟต์แวร์  การบํา รุง รักษา
ซอฟต์แวร์ และการบริหารโครงการ 
 
SCS0602 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 3(2-2-5) 
  Network Operating System 
  ระบบปฏิบัติการเครือข่าย คุณสมบัติของ
ระบบปฏิบัติการเครือข่ายการใช้ระบบปฏิบัติการ
เครือข่ายเพื่องานประยุกต์  การออกแบบระบบ
เครือข่าย การติดตั้งระบบเครือข่ายเพ่ือให้บริการ  
web server, ftp server  
 
 
SCS0406 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 
  Programming Application for 

Statistics and Research  
  โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับงานวิจัย
ต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์และตีความค่าทางสถิติเกี่ยวกับ
การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การหาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 
 

 
 
 
- แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
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4012703 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3(2-2-5) 
 (DIGITAL CIRCUIT DESIGN)  
 ศึกษาเก่ียวกับระบบเลขฐานต่างๆ ลอจิกเกต 
โครงสร้างของวงจรรวมประเภททีทีแอล (TTL)  และ
ซีมอส (CMOS)  คณิตศาสตร์ของบูลีน และทฤษฎี
ของดีมอร์แกน (Logic DE Morgan's Theorem) 
การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน การลดตัวแปรใน
ฟังก์ชัน วงจรมัลติเพล็กซ์  ดีมัลติเพล็กซ์ การเข้ารหัส 
ถอดรหัส วงจรคอมพาราเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิ้ล 
วงจรสัญญาณนาฬิกา  วงจรฟลิปฟลอป และวงจรนับ  
ชิฟรีจิสเตอร์แบบต่าง ๆ 
 
4012513 การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ 
      3(2-2-5) 
(SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT) 
 ศึกษากระบวนการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
ตั้งแต่ขั้นตอนเร่ิมต้น จนกระท่ังสําเร็จ โดยเน้น
ขั้นตอนการวางแผนและควบคุมโครงการ การควบคุม
ต้นทุน การควบคุมกําหนดการ การจัดสรรทรัพยากร  
การประสานประโยชน์ในระหว่างผู้เกี่ยวข้องโครงการ 
ปัจจัยทางการเมือง  เศรษฐกิจ  ท่ีมีผลต่อโครงการ  
การแข่งขันเพ่ือให้ได้โครงการ กระบวนการจัดทํา
สัญญาว่าจ้างในธุรกิจอุตสาหกรรม  และหน่วยงาน
ราชการ 
 
4012501 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE)  
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน ขอบเขตและท่ีมาของ
ปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรอบรู้ โครงสร้าง
ความจํา  การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็น เทคนิคการ
ค้นหา ทฤษฎีเกม การวางแผน การเรียนรู้ การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ  ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
โครงข่ายประสาทเทียม ระบบผู้ เชี่ยวชาญ  การ
เรียนรู้ หุ่นยนต์  ลอจิกการคํานวณ วิธีแก้ปัญหาใน
ปัญญาประดิษฐ์  การรับรู้ภาพแทนความรู้และ
ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 

SCS0703 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(2-2-5) 
   Digital Circuit Design 
  ระบบเลขฐานต่างๆ ลอจิกเกต โครงสร้าง
ของวงจรรวมประเภททีทีแอล (TTL)  และซีมอส 
(CMOS)  คณิตศาสตร์ของบูลีน และทฤษฎีของดีมอร์
แกน (Logic DE Morgan's Theorem) การวิเคราะห์
วงจรคอมบิเนชัน การลดตัวแปรในฟังก์ชัน วงจร
มัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ การเข้ารหัส ถอดรหัส 
วงจรคอมพาราเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิ้ล วงจร
สัญญาณนาฬิกา  วงจรฟลิปฟลอป และวงจรนับ  ชิ
ฟรีจิสเตอร์แบบต่าง ๆ 
 
SCS0212 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
  Software Project Management
  กระบวนการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
ตั้งแต่ขั้นตอนเร่ิมต้น จนกระท่ังสําเร็จ โดยเน้น
ขั้นตอนการวางแผนและควบคุมโครงการ การควบคุม
ต้นทุน การควบคุมกําหนดการ การจัดสรรทรัพยากร  
การประสานประโยชน์ในระหว่างผู้เกี่ยวข้องโครงการ 
ปัจจัยทางการเมือง  เศรษฐกิจ  ท่ีมีผลต่อโครงการ  
การแข่งขันเพ่ือให้ได้โครงการ กระบวนการจัดทํา
สัญญาว่าจ้างในธุรกิจอุตสาหกรรม  และหน่วยงาน
ราชการ 
 
  
SCS0502 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
  Artificial Intelligence 
  แนวคิด พ้ืนฐาน  ขอบเขตและที่มาของ
ปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิสภานะและการค้นหา  การ
แก้ปัญหา การแทนความรู้ การดําเนินงานเชิงตรรกะ
ของภาษาโพรล็อก การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
การเรียนรู้ของเคร่ือง การตัดสินใจ ตรรกศาสตร์
คลุมเครือ ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม โครงข่ายประสาท
เทียมเบื้องต้น ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้หุ่นยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
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4012309 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
        3(2-2-5) 
(DATABASE SYSTEM DEVELOPMENT 
SOFTWARE) 
 ศึกษาพื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบ
โปรแกรม วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) การ
ออกแบบส่วนติดต่อกับฐานข้อมูล  เทคนิคการ
ออกแบบการใช้งานฐานข้อมูลร่วมกัน การพัฒนา
ซอฟต์แวร์จากแบบท่ีได้มีการออกแบบ เทคนิคในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ติดต่อกับฐานข้อมูลแบบต่างๆ 
รวมถึ งการจั ดการ เอกสารอธิบายการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 
 
4012611 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
(WEB DESIGN AND DEVELOPMENT) 
 ศึกษาพ้ืนฐานหลักการสร้างเว็บเพจ สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลเว็บเพจให้สัมพันธ์กัน  และศึกษา
โครงสร้างการออกแบบเว็บเพจให้ทํางานได้รวดเร็ว  
ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ ในการแสดงข้อมูลได้
อย่างถูกต้องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCS0215 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
      3(2-2-5) 
  Mobile Programming 
  ก า ร ส ร้ า ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น ต่ า ง ๆ  บ น
โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ หรืออุปกรณ์เคลื่อนท่ีชนิด  
ต่าง ๆ รวมถึงพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมต้ังแต่คําสั่ง
พ้ืนฐานจนถึงการเขียนโปรแกรมแบบ  Mobile 
Application เข้าใจในโครงสร้าง ความสามารถและ
ข้อจํากัดของการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
สร้างและออกแบบส่วนท่ีติดต่อกับผู้ใช้งาน สร้าง
ภาพกราฟิกแบบต่าง ๆ รวมท้ังการติดต่อ สื่อสาร 
และจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
 
 
SCS0405 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
  Database System Development 

Software   
  พ้ื น ฐ านกา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ และออกแบบ
โปรแกรม วงจรการพัฒนาระบบ การออกแบบส่วน
ติดต่อกับฐานข้อมูล เทคนิคการออกแบบการใช้งาน
ฐานข้อมูลร่วมกัน การพัฒนาซอฟต์แวร์จากแบบท่ีได้
มีการออกแบบ เทคนิคในการพัฒนาซอฟต์แวร์ติดต่อ
กับฐานข้อมูลแบบต่างๆ รวมถึงการจัดการเอกสาร
อธิบายการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 
 
 
SCS0213 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
  Web Design and Development
  เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ภาษามาตรฐานใน
การพัฒนาเว็บไซต์ โครงสร้างและองค์ประกอบของ
เ ว็ บ ไ ซ ต์  สถ าปั ต ย ก ร ร ม ข้ อ มู ล ข อ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บ การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 
และการเชื่อมต่อไปสู่อินเทอร์เน็ตเพ่ือการใช้งานได้
จริง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
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4012211 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      3(2-2-5) 
(MANAGEMENT INFORMATION TECHNOLOGY) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ  
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  การวางแผนการ
ดํ า เนินงานและการควบคุมระบบสารสนเทศ  
กรณีศึกษา  การจัดการระบบสารสนเทศในองค์การ
ต่าง ๆ 
  
4012631 การวางแผนกลยุทธ์ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ   3(2-2-5) 
(STRATEGIC PLANNING WITH INFORMATION 
TECHNOLOGY)    
 ศึกษาการกําหนดภารกิจ  วิสัยทัศน์  และ
เป้ าหมายเชิ งกล ยุทธ์ ขององ ค์กร  โดยการนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
เชิงกลยุทธ์   การจําลองสถานการณ์ทางธุรกิจ 
ทางเลือกในเชิงกลยุทธ์และการคํานึงถึงปัญหาท่ีจะ
ตามมาในการใช้กลยุทธ์ ยุทธวิธีในสภาพแวดล้อมต่าง 
ๆ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 
4012214 แบบจําลองและการพัฒนาธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
(ELECTRONIC BUSINESS MODELING AND 
DEVELOPMENT)  
 ขั้นตอนการดําเนินงานหลักของธุรกิจและ
โครงสร้างขององค์กรทางด้านอุตสาหกรรมและการ
บ ริก า ร ท่ี ทํ า ใ ห้ อ งค์ ก ร เป็ นแบบจํ า ลอ ง ธุ ร กิ จ
อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์  กา ร เ ลื อก ใช้ เ ทค โน โล ยี และ
ส่วนประกอบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจูงใจให้มี
การใช้งานจริง ห่วงโซ่ของอุปทานและวิธีดําเนินการ
ของโลกอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาแบบจําลองธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย  การดําเนินงานด้าน
เงินทุนเพ่ือสนับสนุนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
 
4012216 ระบบสารสนเทศธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
      3(2-2-5) 
(ELECTRONIC BUSINESS INFORMATION 
SYSTEM)   
 แนวความคิดด้านฐานข้อมูลและการสื่อสาร
ข้อมูล  การออกแบบระบบสารสนเทศออนไลน์  
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวกับโครงสร้าง 
การสร้าง การบํารุงรักษา การเข้าถึงฐานข้อมูลจาก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยกเลิกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยกเลิกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยกเลิกรายวิชา 
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4012520 การวิเคราะห์ความต้องการสําหรับงาน

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
(REQUIREMENTS ANALYSIS FOR ELECTRONIC 
BUSINESS APPLICATIONS)  
 การวิเคราะห์และการบริหารความต้องการ การ
วิ เคราะห์ปัญหา การสร้างโมเดลธุรกิจ การเข้า
ใจความต้องการของผู้ใช้ การสัมภาษณ์ การระดม
สมอง การสร้างต้นแบบ คุณลักษณะเฉพาะของระบบ  
การจัดความต้องการสารสนเทศ การบริหารขอบเขต 
คุณลักษณะเฉพาะของความต้องการกับนิยาม ระบบ
เป้าหมาย การวัดคุณภาพ การสร้างระบบที่ถูกต้อง 
การตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุสมผล การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงงาน 
  
4012522 การจัดการการผลิตและห่วงโซ่ของการ

จําหน่ายด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
       3(2-2-5) 
(INFORMATION TECHNOLOGY IN PRODUCTION 
AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) 
  กลยุทธ์การจัดการการผลิต แนวคิดในการ
จัดการการผลิตและการจัดการคุณภาพท้ังหมด การ
วิเคราะห์และการวางแผนการผลิต การควบคุมระบบ
การผลิต การบริการลูกค้าและการประมวลการสั่งซ้ือ  
การวางแผนและการจัดการคลังสินค้า  ความมีพร้อม
ของสินค้าคงคลัง อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ  การพยากรณ์ความต้องการสินค้าคงคลัง 
แนวทางการเติมสินค้าและปริมาณการสั่งสินค้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ วิศวกรรมห่วงโซ่อุปทาน การบริหาร
และจัดการงานขนส่งและการวางแผนจัดรถขนส่งใน
เส้นทางท่ีเหมาะสม  การจัดการคลังสินค้าทางด้าน  
ระบบการจัดเก็บ  ระบบการหยิบสินค้าตามใบสั่งซ้ือ 
และพัฒนานโยบายการจัดการสินค้าคงคลังสําหรับ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
4012524 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 
(INTERNET MARKETING)  
 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต  องค์ประกอบในด้าน
การดําเนินการตลาดบนอินเทอร์เน็ต กลุ่มเป้าหมาย
ทางการตลาด การวางแผน การจัดการทางการตลาด
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4012525 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
      3(2-2-5) 
(ELECTRONIC BUSINESS MANAGEMENT) 
 การวางแผนโครงการทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์
การสร้างทีมงาน และกําหนด หน้าท่ีรับผิดชอบ การ
ประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
อิ เล็กทรอนิกส์  การจัดการโครงสร้างและการ
ออกแบบระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการระบบ 
การจัดการระบบข้อมูลและความปลอดภัย การ
จัดการระบบสินค้า การจัดการระบบการตลาด และ
การจัดการระบบการเงินด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4012633 ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส์ 
       3(2-2-5) 
(ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT 
SYSTEM)   
 ศึกษาประเภทของข้อมูลเอกสารชนิดข้อความ
และวัตถุ เทคโนโลยีทางด้านฐานข้อมูล การแปลง
ข้อมูลนําเข้าชนิดภาพ และระบบภาพ  การเก็บข้อมูล 
การสร้างเอกสาร การรวบรวมเอกสาร  สิทธิการ
เข้าถึงเอกสาร  การค้นหาเอกสาร มาตรฐานทางด้าน
ข้อมูลเอกสาร การกระจายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และกระแสงานการวางแผน 
 
4012634 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเชิง

อิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
(ELECTRONIC CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT)  
 ศึกษาหลักการของการจัดการความสัมพันธ์
ลูกค้า  ปัจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญในการพัฒนาธุรกิจ  
การรักษาลูกค้า ความโปร่งใสและความเร็วของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีนํามาซ่ึงการเพิ่มโอกาสและ
ภัยคุกคามต่อการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเชิง
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  การ เปรี ยบ เ ทียบการจั ดการ
ความสัมพันธ์ลูกค้าแบบเดิมกับแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- ยกเลิกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยกเลิกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยกเลิกรายวิชา 
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4012526 พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
(ELECTRONIC COMMERCE CONSUMER 
BEHAVIOR)   
 แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อิทธิพลทางสภาพแวดล้อมท่ีมี
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
อิทธิพลส่วนบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  พฤติกรรม
ผู้บริโภคกับการนําไปใช้ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  
4012629 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและบัญชี 
      3(2-2-5) 
(SOFTWARE PACKAGE FOR FINANCE AND 
ACCOUNTING)  
 ศึกษาข้อมูลด้านการเงินและการบัญชี เช่น  
บัญชีเงินเดือน บัญชีเจ้าหนี้  บัญชีสินค้า  คงคลัง  
บัญชีวิเคราะห์ต้นทุนและค่าแรง  บัญชีต้นทุนและ
การผลิตตามคําสั่ง บัญชีเพ่ือการวิเคราะห์งบการเงิน  
การเขียนโปรแกรมประยุกต์หรือการนําโปรแกรม
สําเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCS0408 การออกแบบฐานข้อมูลชั้นสูง   3(2-2-5) 
  Advanced Database Design 
  ระบบข้อมูลแบบสัมพันธ์ ลําดับข้ัน แบบ
เครือข่าย และฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ทฤษฎีการจําลอง
ข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาสอบถามสําหรับ
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล  สถาปัตยกรรม การ
ออกแบบฐานข้อมูลแบบส่วนกลาง แบบกระจาย 
แบบแม่ข่ ายลูก ข่าย  และการพัฒนาโปรแกรม
ฐานข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ การกู้คืนส่วนผิดพลาด
และการควบคุมระบบฐานข้อมูลในการทํางานพร้อม
กัน ความปลอดภัยฐานข้อมูล 
 
SCS0308 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Information Retrieval 
  โครงสร้างข้อมูลในการจัดเก็บสารสนเทศ 
โครงสร้างของแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล เทคนิคใน
การทํารหัสคํา การสืบค้นสารสนเทศ ระบบการถาม
ตอบเพ่ือการสืบค้นในระบบออนไลน์ การเลือกใช้
โ ค ร ง ส ร้ า ง สํ า ห รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น สํ า ห รั บ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ ตรรกวิทยาในการสืบค้น เทคนิคสําหรับ
การค้นหาข้อมูลสารสนเทศในระบบดิจิตอล 

- ยกเลิกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยกเลิกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมรายวิชา 
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4012405 การทําเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
(DATA MINING) 
 การทําเหมืองข้อมูล กระบวนการในการค้นพบ
รูปแบบการเปลี่ยนแปลง  ความสัมพันธ์และความ
ผิดปกติในฐานข้อมูลขนาดใหญ่  วิธีการในการขุดค้น
ในรูปแบบของการหาความสัมพันธ์ การแบ่งหมวดหมู่
และการจัดกลุ่ม ประเภทของเหมืองข้อมูล เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการทําเหมืองข้อมูล การสร้างคลังข้อมูล โดย
มุ่งเน้นประเด็นการใช้เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCS0506 การทําเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
  Data Mining  
  หลักการของเหมืองข้อมูล กระบวนการ
ค้นพบความรู้ กระบวนการเตรียมข้อมูล เทคนิคการ
ทํ า เ หมื อ ง ข้ อ มู ล  ก า ร ค้ นพบค ว า ม รู้ ด้ ว ย กฎ
ความสัมพันธ์ การจําแนกประเภทข้อมูล การจัดกลุ่ม
ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทําเหมืองข้อมูล และการ
ประยุกต์การทําเหมืองข้อมูล 
 
 
SCS0604 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
       3(2-2-5) 
  Computer Network Programming 
  ระเบียบวิธี และเครื่องมือ การออกแบบ
โปรแกรมประยุกต์แบบเครือข่ายกระจาย และการ
นําไปใช้ การสื่อสารระหว่างกระบวนการ โปรโตคอล
ของการสื่อสารโปรโตคอลทีซีพี/ไอพีสําหรับระดับ
โปรแกรมประยุกต์ การโปรแกรมแบบซ็อกเก็ต การ
ออกแบบโปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย แม่ข่ายลูก
ข่าย การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อระหว่างโพรเซส 
เทคนิคต่าง ๆ ในการส่ือสารผ่านเครือข่าย การ
กํ า หนดค ว า ม สํ า คั ญกั บ เ ท รด  เ พ่ื อ ป รั บป รุ ง
ประสิทธิภาพ 
 
SCS0605 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย 
      3(2-2-5) 
  Network Analysis and Design 
  พ้ืนฐานการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
โปรแกรมประยุกต์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่าย การรวบรวมข้อมูลความต้องการ  การ
วิเคราะห์คุณลักษณะการถ่ายเทข้อมูล  การเลือกใช้
เทคโนโลยีระบบเครือข่าย   การออกแบบการ
เชื่อมโยงของสวิตซ์ (Switch) และเราเตอร์ (Router) 
การจัดการระบบเครือข่าย และการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย การออกแบบ 
การวางสาย และกําหนดจุดติดต้ังอุปกรณ์เครือข่าย 
 
SCS0606 การบริหารอุปกรณ์เครือข่าย  3(2-2-5) 
  Network Device Management 
  การบริหารและการจัดการระบบเครือข่าย
ภายในองค์กร การสร้างระบบเครือข่ายภายในองค์กร
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  ครอบคลุมท้ังการ

- แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมรายวิชา 
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4) กลุ่มวิชาเลือก  7 หน่วยกิต 
4012801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์                           2(90) 
(PREPARATION FOR PROFESSIONAL 
EXPERIENCE IN COMPUTER  SCIENCE) 
 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
รับรู้  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ  
เจตคติและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการกระทําในสถานการณ์
หรือรูปแบบต่าง ๆ  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 

 
SCS0904 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
      3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Science I 
  การบรรยายตามหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน 
ซ่ึงครอบคลุมเทคโนโลยีและพัฒนาการความรู้ใหม่ๆ 
ในวงการของวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจมีการสาธิต
โดยผ่านสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ  
 
SCS0905 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 
      3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Science II 
          การบรรยายตามหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันท่ี
มีความต่อเนื่ อง  ซ่ึ งครอบคลุม เทคโนโลยีและ
พัฒนาการความรู้ใหม่ๆ ในวงการของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์โดยสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
ศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องและการนําเสนอหัวข้อพิเศษ
ท่ีสนใจ 
 
 
4) กลุ่มวิชาเลือก  7 หน่วยกิต 
SCS0801  การ เตรี ยมฝึ กประสบการ ณ์วิ ช าชี พ
วิทยาการคอมพิวเตอร์  2(0-90-0) 
Preparation for Professional Experience in 
Computer Science 
 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
รับรู้  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาผู้ เ รี ยนใ ห้ มีความรู้  ทักษะ  เ จตค ติและ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยการกระทําในสถานการณ์หรือ
รูปแบบต่าง ๆ  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แก้ไขชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
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4012802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์                         5(350) 
(PROFESSIONAL EXPERIENCE IN COMPUTER 
SCIENCE) 
 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 
ด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการธุรกิจท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้ได้รับความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ 

SCS0802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์   5(0-350-0) 
Professional Experience In Computer Science 
 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 
ด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการธุรกิจท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้ได้รับความรู้ 
ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ 

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบัชอบหลักสูตร 
 
1. อาจารย์สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ 

งานวิจัย 
สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์. (2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 

วิชาหลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมตามหลักสูตรสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี. 

 
2. อาจารย์ปิยะวัฒน์ แสงเพชร 

งานวิจัย 
ปิยะวัฒน์ แสงเพชร. (2552). ระบบบรหิารจัดการงานวิจัย. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานี. 
ปิยะวัฒน์ แสงเพชร. (2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุสําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.  
สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

 
3.  อาจารย์สธุิพร ขนุทอง 

งานวิจัย 
สุธิพร ขุนทอง. (2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เรื่อง สถิติพรรณนาและทฤษฎีความน่าจะเป็น วิชาสถิติสาํหรับนักวิทยาศาสตร.์  
สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.  

สุธิพร ขุนทอง. (2557). พัฒนาชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  สุราษฎร์ธาน.ี สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.  
 
บทความวิจัย 
สุธิพร ขุนทอง. (2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง 

สถิติเชิงพรรณนาและทฤษฎีความน่าจะเป็น วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9  : 2556. 
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4.  อาจารย์วิรัตน์ ชูนุย้ 
งานวิจัย 
- 
 

5. อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี 
งานวิจัย 
จุฑามาศ กระจ่างศรี. (2553). การพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศดิจิตอลในรายวิชาทางด้าน 
 คอมพิวเตอร.์ สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.  
จุฑามาศ  กระจ่างศรี. (2553). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้ลายผ้าทอโบราณ  
 บ้านพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธาน.ี สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.  
จุฑามาศ กระจ่างศรี. (2556). การพัฒนาชุดการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการ 
 วิเคราะห์และออกแบบระบบ. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

 

 
ภาระงานสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 

ลําดับ ชื่อ-สกุล รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1 อาจารย์สมคิด  ศิลป์วิทยารักษ์ 1. การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์และอัลกอรทิมึ 
2. การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล 
3. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย  

2 อาจารย์ปิยะวัฒน์   แสงเพชร 1. การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
2. ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 

3 อาจารย์วิรัตน์  ชูนุ้ย 1. พีชคณิตคอมพวิเตอร ์
2. คณิตศาสตร์ดีสครีตสําหรับคอมพิวเตอร ์
3. โครงสร้างข้อมลู 

4 อาจารย์จุฑามาศ  กระจ่างศรี 1. การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
2. ระเบียบวิธวีิจัยทางวทิยาการคอมพิวเตอร ์
3. โปรแกรมประยกุต์ด้านสถิติและวจิัย 

5 อาจารย์สุธิพร  ขุนทอง 1. วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
2. สถิติสําหรับนกัวิทยาศาสตร ์
3. การออกแบบวงจรดิจทิัล  
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ภาระงานสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

ลําดับ ชื่อ-สกุล รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1 อาจารย์สมคิด  ศิลป์วิทยารักษ์ 1. การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์และอัลกอรทิมึ 
2. การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
3. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย  

2 อาจารย์ปิยะวัฒน์   แสงเพชร 1 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
2 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 
3 การค้นคืนสารสนเทศ 

3 อาจารย์วิรัตน์  ชูนุ้ย 1. พีชคณิตคอมพวิเตอร ์
2. คณิตศาสตร์ดีสครีตสําหรับคอมพิวเตอร ์
3. โครงสร้างข้อมลู 

4 อาจารย์จุฑามาศ  กระจ่างศรี 1. การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
2. ระเบียบวิธวีิจัยทางวทิยาการคอมพิวเตอร ์  
3. โปรแกรมประยกุต์ด้านสถิติและวจิัย 

5 อาจารย์สุธิพร  ขุนทอง 1. วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
2. สถิติสําหรับนกัวิทยาศาสตร ์
3. การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี
ว่าด้วย การศกึษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2552 

...................................... 
 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดําเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 จึงเห็นสมควรให้
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2552” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับน้ี 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หลักสูตรไม่ตํ่ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ีและมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี กรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ีให้อธิการบดีตีความและวินิจฉัย 
 

หมวด 1 
การรับเข้าศึกษาและระบบการศึกษา 

 ข้อ 5 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  กําหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี
การศึกษา 
 ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
  คุณสมบัติทั่วไป 
  6.1 ระดับปริญญาตรี (4 ปี และ 5 ปี) 
   6.1.1 ต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   6.1.2 มีความประพฤติดี 
   6.1.3 มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 
  6.2 ระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 
   6.2.1 ต้องสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ
ช้ันสูงหรือเทียบเท่า 
   6.2.2 มีความประพฤติดี 
   6.2.3 มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 
 ข้อ 7 ระบบการศึกษา 
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  7.1 ปีการศึกษาหน่ึงๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคต้นและภาคปลายและอาจ
มีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคปลายอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ภาคการศึกษาหน่ึงๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาที่มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคการศึกษา
ปกติ 
  7.2 การศึกษาใช้ระบบหน่วยกิต โดยหน่ึงหน่วยกิตเทียบเท่าการบรรยายหรือการอภิปราย
สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน ต่อหน่ึงภาคการศึกษาหรือเทียบเท่ากับการปฏิบัติการสัปดาห์ละ 2-3 คาบเรียนต่อหน่ึง
ภาคการศึกษาปกติ 
  7.3 การสอน บรรยาย อภิปรายหรือปฏิบัติการ ให้ใช้เวลาสอน อภิปรายหรือปฏิบัติการไม่
น้อยกว่า 50 นาที ต่อ 1 คาบเรียน 
 ข้อ 8 การลงทะเบียนเรียน 
  8.1 กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  8.2 การลงทะเบียนเรียน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของหลักสูตรและข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย 
  8.3 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
   นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ใน
แต่ละภาคการศึกษาปกติ ถ้าภาคการศึกษาใดมีรายวิชาไม่นับหน่วยกิต วิชาแก้ E หรือเรียนภาคการศึกษา
สุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 25 หน่วยกิต สําหรับภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ 
12 หน่วยกิตหรือ 4 รายวิชา ถ้าภาคการศึกษาใดมีรายวิชาไม่นับหน่วยกิต วิชาแก้ E หรือภาคการศึกษา
สุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต สําหรับภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   นอกเหนือจากน้ีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการกําหนด 
  8.4 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกเหนือจากน้ี
จะต้องเสียค่าปรับกรณีลงทะเบียนเรียนช้า ทั้งน้ีจะต้องดําเนินการลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นในวันสุดท้ายของ
การประกาศให้ลงทะเบียนเรียน 
  8.5 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
  8.6 กรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้วแต่ภายหลัง
ตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธ์ิขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 
  8.7 ภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กําหนดจะต้องขอลงพัก
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยจะต้องชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา มิฉะน้ันจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหากประสงค์จะขอกลับคืนสภาพนักศึกษาใหม่ จะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและชําระค่าบํารุงการศึกษาของภาคการศึกษาที่ค้างชําระ 
  8.8 การลงทะเบียนเรียนซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้วหรือรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นหรือเทียบ
โอนแล้ว ให้ถือการลงทะเบียนเรียนหรือยกเว้นหรือการเทียบโอนครั้งแรกเป็นเกณฑ์ 
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 ข้อ 9 การขอเพ่ิม - ถอนรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีลําดับรายวิชา 
  9.1 การขอเพ่ิม - ถอนรายวิชา จะกระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาทั้งน้ี กรณี
การขอเพ่ิมรายวิชาเรียนจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  9.2 การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีลําดับรายวิชา ให้ลงทะเบียนเรียนตามลําดับรายวิชา
นอกจากน้ีให้เป็นดุลพินิจของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 2 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  10.1 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับจ่ายเงิน
ในการจัดการศึกษา 
  10.2 นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวิธี ขั้นตอนและวันเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด การยกเว้นไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา 

 
หมวด 3 

ระเบยีบการศกึษา 
 

 ข้อ 11 ระเบียบการเรียน การสอบ 
  11.1 ระเบียบการเรียน 
   11.1.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพัก
การศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบการลาพักการศึกษา 
   11.1.2 นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชาน้ันจึงจะมีสิทธ์ิเข้าสอบปลายภาคการศึกษาในรายวิชาน้ัน ถ้าเวลาเรียนตํ่ากว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 60 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  11.2 ประเภทการลงทะเบียนเรียน 
   11.2.1 การลงทะเบียนเรียนประเภท Credit (C) เป็นการลงทะเบียนรายวิชาตาม
หลักสูตร จะมีผลการเรียนตามข้อ 12.1 และนําผลการเรียนมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา
และค่าคะแนนเฉล่ียสะสม 
   11.2.2 การลงทะเบียนเรียนประเภท Audit (Au) เป็นการลงทะเบียนเรียนเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ จะไม่นับหน่วยกิตในการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  11.3 การสอบ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การสอบย่อย การสอบกลางภาคการศึกษาและการ
สอบปลายภาคการศึกษา กรณีการสอบปลายภาคการศึกษา ต้องดําเนินการตามระบบการสอบกลางของ
มหาวิทยาลัย 
  11.4 ระเบียบการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  11.5 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคการศึกษา ตามวัน เวลา ที่กําหนดโดยมีเหตุผลความ
จําเป็น ต้องย่ืนขอสอบต่อมหาวิทยาลัยพร้อมเสนอข้อมูลและหลักฐาน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัย
จัดให้มีการสอบ รายวิชาน้ันและให้สอบให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันสอบตามปกติของรายวิชาน้ัน ทั้งน้ี 
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  11.6 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ ให้ถือว่าสอบตก (ได้ E) ในรายวิชาน้ันหรือทุกรายวิชาใน
ภาคการศึกษานั้นและถือว่าผิดวินัยนักศึกษาที่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 12 ผลการเรียน 
  ให้มีการประเมนิผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังน้ี 
  12.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ดีเย่ียม 4.0 
B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 
C+ ดีพอใช้ 2.5 
C พอใช้ 2.0 
D+ อ่อน 1.5 
D อ่อนมาก 1.0 
E ตก 0.0 

 
  ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่า สอบได้ต้องไม่
ตํ่ากว่า “D” ถ้าได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดตํ่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
กรณีรายวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมิน
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ํากว่า “C” 
เป็นคร้ังที่สองถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา 
  12.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดการประเมิน ดังน้ี 
   ผลการศึกษา  ระดับการประเมิน 
   ผ่านดีเย่ียม  PD (Pass with Distinction) 
   ผ่าน    P (Pass) 
   ไม่ผ่าน    F (Fail) 
   ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิม ตามข้อกําหนด
เฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพ่ิม 
   รายวิชาที่ได้รับผลการประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้ 
  12.3 สัญลักษณ์ มีดังน้ี 
   Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังโดยไม่นับหน่วย 
   W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาน้ันก่อน
กําหนดสอบปลายภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 
   I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ทํางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน เพ่ือ
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   (1) กรณีนักศึกษายังทํางานไม่เสร็จให้ผู้สอนพิจารณาผลงานท่ีค้างอยู่เป็นศูนย์และ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว 
   (2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ถ้าไม่สอบภายในภาคการศึกษาถัดไป
ให้ปรับผลการเรียนเป็น “E” 
   (3) กรณีนักศึกษาไม่ดําเนินการแก้ “I” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป (ก่อน
สอบปลายภาคการศึกษา) ให้งานทะเบียนปรับผลการเรียนเป็น “E” 
  12.4 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้ผลการประเมนิเป็น “P” 
  12.5 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํา
กับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนเรียนซ้ําให้เว้นการนับหน่วยกิต เพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษา 
  12.6 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
   ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่นําหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหาร
เฉลี่ย 
   12.6.1 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ํา
เพ่ือใช้เป็นตัวหาร 
   12.6.2 กรณีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้วหรือเรียนรายวิชา
ที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนครั้งแรก
เท่าน้ัน 
  12.7 มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใดๆ ให้แก่นักศึกษา 
หากนักศึกษาค้างชําระหน้ีสินภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยรับทราบถึงแม้จะได้ประกาศผล
การเรียนไปแล้วก็ตาม 
 ข้อ 13 การเรียนภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ข้อ 14 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  14.1 นักศึกษาจะต้องรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ถ้าผู้ใด
ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ตามหลักสูตรน้ัน 
  14.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนและปฏิบัติงาน
ตามระเบียบวินัยทุกประการ หากฝ่าฝืนผู้ควบคุมซึ่งเป็นอาจารย์หรือบุคคลภายนอกอาจพิจารณาส่งตัวกลับ
และให้ถือว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นไม่สมบูรณ์ 
 ข้อ 15 การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา 
  15.1 ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีเจ้าสังกัดเดิมและคณบดีของคณะที่
นักศึกษาขอย้ายเข้า 
  15.2 ได้เรียนตามหลักสูตรสาขาวิชาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ
ยกเว้นนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
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 ข้อ 16 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน 
  การโอนผลการเรียน หมายถึง การนําหน่วยกิตและระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 
  การยกเว้นรายวิชาเรียน หมายถึง การนําหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและ
ให้หมายรวมถึงการนําหน่วยกิตของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้วและหรือ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทํางาน ซึ่งมีเน้ือหาสาระ
ความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้ โดยไม่
ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 
 ข้อ 17 รายวิชาที่จะนํามาโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชาเรียนต้องสอบได้หรือเคยศึกษาฝึกอบรม
หรือมีประสบการณ์มาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาค
การศึกษาสุดท้ายที่มีผลการเรียนหรือวันสุดท้ายที่ศึกษาฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ 
 ข้อ 18 ผู้ที่มีสิทธ์ิได้รับโอนผลการเรียนได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  18.1 ผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาและไม่มีสภาพการเป็น
นักศึกษาแล้ว กลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี 
  18.2 ผู้ที่เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติ เป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
  18.3 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ข้อ 19 เง่ือนไขในการโอนผลการเรียน 
  19.1 ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาตามโครงการอ่ืน
ของมหาวิทยาลัย 
  19.2 ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกสั่งให้พ้นจากสภาพนักศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา 
  19.3 การโอนผลการเรียนต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วโดยไม่
จํากัดจํานวนหน่วยกิตที่ขอโอน 
 ข้อ 20 ผู้มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นรายวิชาเรียน ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้ 
  20.1 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  20.2 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
  20.3 ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  20.4 ผู้ที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
หรือจากประสบการณ์การทํางาน 
 ข้อ 21 เง่ือนไขการยกเว้นรายวิชาเรียน 
  21.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ตํ่ากว่า C 
  21.2 การขอยกเว้นรายวิชาเรียนของผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทํางาน ให้มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพ่ือยกเว้น
การเรียนและแจ้งกําหนดวิธีการประเมินให้สภาวิชาการทราบ 
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  21.3 ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใน
อีกสาขาวิชาหน่ึง ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปทั้งหมด โดยไม่นําเง่ือนไข ข้อ 17 
และ ข้อ 21.1 มาพิจารณา 
  21.4 จํานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ใน 3 สําหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของหน่วยกิตรวมข้ันตํ่า ซึ่งกําหนดไว้ในสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยและเมื่อได้รับการยกเว้น
แล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
  21.5 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษร 
“P” ในช่องระดับคะแนน สําหรับผู้ได้รับยกเว้นการเรียนตามข้อ 21.3 ให้นับหน่วยกิต หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
รวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 22 ผู้ที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องกระทําให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาแรกของการเข้าเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 23 การนับจํานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชาเรียนให้
มหาวิทยาลัยถือเกณฑ์ดังนี้ 
  23.1 นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจํานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาค
การศึกษา 
  23.2 ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการจัดการศึกษาเ พ่ือปวงชนที่ ใ ช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้นับจํานวน หน่วยกิตได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา 
  23.3 การโอนผลการเรียนตามข้อ 18.1 ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคยศึกษาและมีผล
การเรียนและการโอนผลการเรียนตามข้อ 18.2 และ 18.3 ให้นับจํานวนภาคการศึกษาต่อเน่ืองกัน 
 ข้อ 24 การโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน 
 ข้อ 25 ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียน 
 ข้อ 26 ผู้ได้รับการโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธ์ิที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้น
รายวิชาเรียนไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 27 การลาพักการศึกษา 
  การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา แบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
  27.1 ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่มีเหตุจําเป็นจะต้องลาพักการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น จะกระทําได้ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์และให้ถือเป็นการยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียน โดยท่ีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไม่บันทึกในใบแสดงผล
การศึกษา 
  27.2 การขอลาพักการศึกษา ในกรณีที่ไม่ประสงค์จะศึกษาในภาคการศึกษานั้น ให้ย่ืนคํา
ร้องขอลาพักการศึกษาและชําระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ชําระเงินค่าธรรมเนยีม
การศึกษาจนถึงวันก่อนวันสอบปลายภาคการศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
  ในการขอลาพักการศึกษาจะต้องแสดงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องขอลาพักการศึกษาตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและจะลาพักการศึกษาได้คราวละ 1 ภาคการศึกษา 
  อน่ึงนักศึกษาจะต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลา
พักการศึกษา ยกเว้นผู้ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ก่อนแล้ว 
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 ข้อ 28 การยกเลิกรายวิชาเรียน 
  28.1 การยกเลิกรายวิชาเรียน ให้ทําได้หลังจากพ้นกําหนดการเพิ่ม - ถอนรายวิชาเรียน
แล้วและจะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันเร่ิมสอบปลายภาคการศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์และการยกเลิก
รายวิชาเรียนไม่สามารถถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนได้ 
  28.2 รายวิชาเรียนที่ยกเลิกจะไม่นับหน่วยกิตและหากไม่ใช่รายวิชาบังคับ นักศึกษาไม่
จําเป็นต้องเรียนซ้ํา แต่จะบันทึกในใบรายงานผลการเรียน 
  28.3 การยกเลิกรายวิชาเรียนต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบ 
 ข้อ 29 การลาออก 
  การลาออกจะต้องดําเนินการตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 30 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
  30.1 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าเรียน 
  30.2 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16, ที่ 18 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าเรียน 
  30.3 ลงทะเบียนรายวิชาครบตามเกณฑ์ขั้นตํ่าที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.80 
  30.4 มีสภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติครบ 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และครบ 16 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และ
ครบ 20 ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 31.2 และ 31.3 ในการเป็น
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการ
ประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 หรือมีสภาพเป็นนักศึกษา ครบ 6 ปี
การศึกษากรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 7 หรือมีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 
12 ปีการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 9 หรือมีสภาพเป็นนักศึกษา ครบ 15 ปี
การศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามเกณฑ์ขั้นตํ่าที่หลักสูตร
กําหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 
  30.5 ไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นคร้ังที่ 2 
 ข้อ 31 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 
  31.1 มีความประพฤติดี 
  31.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามเกณฑ์ขั้นตํ่าของหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  31.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 
  31.4 มีเวลาเรียนตามระยะเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ 32 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้วและได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้
ถึง 2.00 ทั้งน้ี ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 30.4 
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 ข้อ 33 ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  33.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 
และ/หรือได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หน่ึงและได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 และ/
หรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรติ
นิยมอันดับ 2 
  33.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ตํ่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ F ตาม
ระบบ ไม่มีค่าระดับคะแนน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร 
  33.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ หรือตามแผนการเรียน
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร 5 ปี 
  ทั้งน้ี การได้รับเกียรตินิยมไม่ตัดสิทธ์ิผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน 
  นักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน จะต้องมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา
หรือตามแผนการเรียนสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) และไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร 4 
ปีและไม่เกิน 17 ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร 5 ปี 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 25 มถิุนายน พ.ศ.2552 
 
       (นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ์) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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