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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/ภาควิชา  :  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :  25450091100955 
ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

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

3. วิชาเอก  

 - 

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 

5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
          � หลักสูตรทางวิชาการ 
           � หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ 
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           � หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
           � หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย   เอกสารและตําราท่ีประกอบการเรียนมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

  
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
         

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรท่ีปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554 
เร่ิมใช้หลักสูตร ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
คณะกรรมการระดับปริญญาตรีเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2560 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560  เม่ือวันท่ี  1 มีนาคม 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
8.2 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
8.3 ผู้ดูแลด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสารข้อมูล 
8.4 ผู้ดูแลด้านฐานข้อมูล 
8.5 ผู้ดูแลความปลอดภัยของไอที 
8.6 วิศวกรซอฟต์แวร์ 
8.7 โปรแกรมเมอร์ 
8.8 เว็บมาสเตอร์ 
8.9 ผู้สนับสนุนด้านไอที (IT support) 
8.10 วิศวกรฝ่ายขายไอที (IT sale engineer) 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบัน“ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือระบบไอซีที 
(ICT)”นั้น เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และได้ก่อนวัตกรรมในพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และก่อให้เกิดการเช่ือมโยงท้ังระบบเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา หรือแม้นแต่วัฒนธรรมในส่วน
ต่างๆของโลกอย่างมาก ท้ังนี้เพราะระบบไอซีทีได้เข้าไปมีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน จนทําให้การ
ดําเนินงานของธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ ต้องปรับเปล่ียนวิถีการทํางาน การสร้างนวัตกรรมเพ่ือความอยู่รอดของ
การแข่งขัน และการทําให้ธุรกิจของตนให้สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสภาวะแวดล้อมใหม่นี้   

ประเทศไทยให้ความสําคัญต่อพัฒนาการและประยุกต์ระบบไอซีทีเข้าสู่ระบบงานต่างๆอย่างมาก 
ดังจะเห็นได้จากการจัดทําและพัฒนากรอบนโยบาย/แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็น
การเฉพาะมาอย่างต่อเนื่อง  โดยกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. .2554-2563 ของ
ประเทศไทย  และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2554-2563 ได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีไปแล้ว  ซ่ึงในการท่ีจะทําให้นโยบายและแผนแม่บทดังกล่าวประสบความสําเร็จนอกจากความ
พร้อมด้านงบประมาณ ด้านความร่วมมือในการวางแผนปฏิบัติการของภาคส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกันแล้ว  
ความพร้อมและความเข้มแข็งของคนนับเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งต่อความสําเร็จดังกล่าว  ดังนั้น ในแผนแม่บท
ดังกล่าวจึงกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT 
Professional) เป็น ยุทธศาสตร์ท่ี 5: พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (digital 
workforce) )  เพ่ือให้มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านกําลังคนไอซีทีให้มีปริมาณและคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของเศรษฐกิจท่ีกําลังเปล่ียนแปลง  และรองรับการทํางานรูปแบบใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  โดย
เน้นการพัฒนากลุ่มคนทํางานท่ีจะเป็นกําลังสําคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต (productivity) ในระบบ
เศรษฐกิจ และกลุ่มคนท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญด้านดิจิทัล  และขณะนี้ประเทศไทยกําลังอยู่ในห่วงเวลาสําคัญของการ
ก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ท่ีเน้นการพัฒนาและการนํานวัตกรรมมาใช้ในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลก ดังนั้นการขับเคล่ือนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่จึงจําเป็นต้องอาศัย
นวัตกรรมท่ีหลากหลายโดยมีดิจิตอลเป็นหนึ่งในแกนหลักท่ีสําคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ  โดยอาจ
จําเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยกรอบแนวคิดด้าน
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, internet of thing, Artificial Intelligence & 
Embedded Technology)  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมท่ีสามารถแข่งขันในโลกปัจจุบันได้ 

 ดังนั้น การเสริมสร้างรากฐานทางการศึกษาท่ีดีให้แก่เยาวชนท่ีจะออกไปเป็นกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศเพ่ือให้เป็นกลุ่มคนท่ีสําคัญต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจจึงเป็นเร่ืองท่ีต้องเร่งดําเนินการ  ซ่ึงเป็น
พันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยท่ีถือเป็นขุมพลังทางปัญญาท่ีสําคัญท้ังในด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม 
และการผลิตบัณฑิตท่ีผ่านการฝึกฝนให้มีถึงพร้อมด้านปัญญาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดย
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะมีการบ่มเพาะนิสิตให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีทักษะเฉพาะทางใน
สาขาวิชาด้านการฝึกประสบการณ์จริงด้วยการทําโครงงานคอมพิวเตอร์  ท่ีถือเป็นวิชาท่ีใช้ความรู้และทักษะ
ท้ังหมดท่ีได้ส่ังสมมาตลอดระยะเวลาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตร  เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จน
สร้างเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นผลงานช้ินเอก (Masterpiece) ของนิสิต ซ่ึงสามารถสะท้อนผลสัมฤทธ์ิของการ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตท่ีเยาวชนควรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพตามบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ในยุคประเทศไทย 4.0 ได้ 

11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

สังคมเมืองในปัจจุบันเป็นสังคมท่ีมีระบบไอซีทีเป็นส่ิงแวดล้อมใหม่ท่ีขาดไม่ได้ของทุกคน  
เพราะไอซีทีทําให้คนสามารถเช่ือมโยงติดต่อถึงกันอย่างสะดวกรวดเร็วในทุกท่ีทุกเวลา  สามารถทําธุรกรรม
ต่างๆ ได้คล่องตัว  สามารถทําให้คนจํานวนหนึ่งมารวมตัวกันผ่านระบบไอซีทีเพ่ือประกอบภารกิจต่างๆ 
มากมายจนได้ช่ือว่า เครือข่ายทางสังคมแบบใหม่ (Social Network) ท่ีสามารถเช่ือมโยงคน ธุรกรรม และทํา
ให้เกิดการสัมผัสเทคโนโลยีได้อย่างง่าย 

ดังนั้น การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากพัฒนาการของไอซีทีจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมากมาย  แต่การเข้าถึง
ไอซีทีและนวัตกรรมเหล่านั้นมีท้ังท่ีนําไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดโทษอย่างมหันต์ นัก
คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นผู้ใช้และผู้สร้างนวัตกรรมจึงต้องตระหนักในข้อดี ข้อเสีย และส่ิงท่ีควรระวังต่อประเด็น
ต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีจะเกิดขึ้นตามมาด้วย รวมท้ังจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาความไม่เท่าเทียม
กันของผู้คนท้ังในระดับประเทศและในระดับโลกในประเด็นการเข้าถึงทรัพยากรจากไอซีที (digital divided) 
เพ่ือให้ทุกคนในโลกใบนี้ได้อยู่ร่วมกัน ได้ใช้ ได้พัฒนา และได้ร่วมกันดูแลสร้างสรรค์สังคมใหม่ท่ีมีไอซีทีเป็น
รากฐานอย่างมีความสุขและก่อเกิดประสิทธิผลอันดีต่อสังคมโลก 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1   การพัฒนาหลักสูตร  

จากการท่ีประเทศไทยได้กําหนดนโยบายประเทศไทย 4.0  พร้อมท้ังกําหนดแผนแม่บทด้านไอซี
ที และวางนโยบายสําคัญด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้นั้น การสร้าง
และการประยุกต์นวัตกรรมสู่การปฏิบัติจริงจึงนับเป็นประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาให้เป็นแกนนําในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  

มหาวิทยาลัยพันธกิจสําคัญด้านการพัฒนากําลังคนของประเทศจึงต้องปรับเปล่ียนหลักสูตร 
ระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เพ่ือให้การสร้างบัณฑิตท่ีเป็นผลผลิตสําคัญของมหาวิทยาลัย
เป็นคนท่ีมีความพร้อมด้านการทํางานและมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานเพ่ือสนองนโยบายของ
ประเทศได้  ดังนั้น ในหลักสูตรนอกจาการพัฒนาความรอบรู้ให้แก่บัณฑิตให้ไปเป็นกําลังคนท่ีมีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของประเทศ มีความพร้อมด้านทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
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ภาคธุรกิจแล้ว การพัฒนาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งในการพัฒนาหลักสูตรในยุคปัจจุบันท่ีสังคมดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสูงมาก  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึงความสําคัญต่อการเป็นหน่วยงานท่ีต้องรับใช้สังคม  มี
นโยบายให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของกําลังคน ควบคู่ไปกับ
การพัฒนามาตรฐานสังคมไทยให้เท่ากันการเปล่ียนแปลงของโลก  ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยผลักดันให้คณะต่างๆ 
จัดทําและปรับปรุงหลักสูตร  จัดทําโครงการเพ่ือนําองค์ความรู้จากร้ัวมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาสังคม  โดยการ
ส่งเสริมและมีระบบท่ีมีความคล่องตัวสูงเพ่ือให้คณาจารย์และนิสิตได้ออกไปทํางานร่วมกับภาครัฐและเอกชน  
ท้ังนี้ เพ่ือให้คณาจารย์และนิสิตได้มีความรู้จากประสบการณ์จริง  สามารถนําประสบการณ์ท่ีได้มาสานต่อเพ่ือ
สร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและสังคมได้  นอกจากนี้  ท้ังระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะยังมีการกําหนดแผนงานวิจัย และจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่ง ให้แก่คณาจารย์
และนิสิตได้มีโอกาสทําวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของประเทศเป็นประจําทุกปี 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภาระกิจหลัก
ในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เป็นคนคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  มีสมรรถนะใน
การทํางาน เพ่ือออกไปเป็นกําลังคนด้านไอทีของประเทศ  นอกจากการบ่มเพาะความรู้ให้แก่นิสิตแล้ว ทางภาค
วายังกําหนดแผนงานและแผนเงินเพ่ือจัดทําโครงการท่ีตอบโจทย์พันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
คน พัฒนาองค์ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้จากภาครัฐและเอกชนสู่ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
และการสร้างงานวิจัยท่ีสามารถนําไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมให้แก่ภาครัฐและเอกชนได้ 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

  นิสิตเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจากสํานักนวัตกรรมการเรียนรู้  เรียนรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะจากคณะวิทยาศาสตร์  และเรียนรายวิชาเลือกเสรีจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  โดยมีการบริหาร
จัดการดังนี้ 

13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานกับคณะ/ภาควิชา/
สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

13.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ดําเนินการ/กํากับ/ดูแลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยเฉพาะในเร่ืองของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาได้บรรลุเผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา  
สร้างสรรค์สังคมควบคู่คุณธรรม ด้วยเทคโนโลยีและการประยุกต์อย่างชาญฉลาดจากความรู้ทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1.2 ความสําคัญ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในศาสตร์หลักท่ีจําเป็นในการพัฒนาประเทศ โดยจากสรุปจาก

สภาวการณ์รวมภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร พบว่าการเรียน
การสอนในระดับวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้น มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งใน
การเสริมสร้างการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคม
โลก  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และพอเพียง  โดยหลักสูตรนี้มุ่งสร้าง
บัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพ รอบรู้เข้าใจ สามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามาสร้างนวัตกรรมท่ี
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1. มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2552 โดยมีความรู้ด้านสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถสังเคราะห์ 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมี
อยู่เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ 

2. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในบริบททางวิชาการต่อสังคมและประเทศชาติ 
ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้ท่ีสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเจริญงอกงามและยั่งยืนท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ 

3. ประพฤติตนตามอัตลักษณ์นิสิต มศว ท้ัง 9 ด้าน สามารถนําองค์ความรู้ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในสาขาวิชาอ่ืนได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

2.1.  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนทุกปีการศึกษา 

2.1  ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน 
2.2 ปรับปรุงการเรียนการสอน
ตาม มคอ 7 

2.1.1 รายงานผลการเรียนรู้/การ
จัดการเรียนการสอน 
2.1.2 เอกสารการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน/กลยุทธ์
การสอน 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
2.2  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 
5 ปีให้สอดคล้องกับการเปล่ียน 
แปลงของสังคมและเทคโนโลย ี

2.2  วิเคราะห์หลักสูตรจาก
บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2.1  รายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
2.2.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี 
2.2.3  ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
 ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 (ท้ังนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการเปิดภาคเรียน) 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา    
   2.2.1  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด 

 2.2.2  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมท่ีเน้นคณิตศาสตร์ หรือ
เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมท่ีเน้นคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ 

 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 นิสิตขาดความเข้าใจท่ีถูกต้องในบริบทของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2.3.2 มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษพ้ืนฐานไม่เพียงพอ  
2.3.3 ขาดทักษะในการคิดเชิงระบบและเชิงตรรกะ 
 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดงานปฐมนิเทศเพ่ือแนะนําหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เข้าในบริบทของ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2.4.2 จัดอบรมรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และรายวิชาทางคอมพิวเตอร์

ก่อนเปิดภาคเรียน โดยสอดแทรกเนื้อหาการคิดเชิงระบบและเชิงตรรกะ รวมท้ังจัดการเรียนการสอน
เนื้อหาดังกล่าวในทุกรายวิชาท่ีมีการเขียนและพัฒนาโปรแกรม 
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รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 
          

50,000  
          

50,000  
         

200,000  
         

200,000  
         

200,000  

4. งบพัฒนาบุคลากร 
         

165,000  
         

165,000  
         

220,000  
         

220,000  
         

220,000  

5. งบสนับสนุนการวิจัย 
         

120,000  
         

240,000  
         

360,000  
         

480,000  
         

480,000  

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 
         

530,000  
      

1,360,000  
      

2,190,000  
      

3,020,000  
      

3,020,000  

7. ค่าสาธารณูปโภค 
         

300,000  
         

300,000  
         

300,000  
         

300,000  
         

300,000  

8. ค่าพัฒนาสถานท่ี ครุภัณฑ์ 
         

200,000  
         

200,000  
         

300,000  
         

300,000  
         

300,000  

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 
         

360,000  
         

720,000  
      

1,080,000  
      

1,440,000  
      

1,440,000  

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง      

1. ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 

(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
          

95,000  
         

190,000  
         

285,000  
         

380,000  
         

380,000  

2. ค่าบํารุงห้องสมุด  
(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

          
90,000  

         
180,000  

         
270,000  

         
360,000  

         
360,000  

3. ค่าบํารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850 
บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

          
85,000  

         
170,000  

         
255,000  

         
340,000  

         
340,000  

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์  
(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

          
65,000  

         
130,000  

         
195,000  

         
260,000  

         
260,000  

5. ค่าบํารุงด้านการกีฬา  
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

          
30,000  

          
60,000  

          
90,000  

         
120,000  

         
120,000  

รวมรายจ่าย 
      

2,348,000  

      

4,673,000  

      

7,003,000  

      

9,328,000  

      

9,328,000  

* คิดจํานวนนิสิต 50 คน 

     หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมสําหรับนิสิตต่างชาติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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1. วิชาบังคับ   

กําหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร กลุ่ม
บูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และกลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ดังนี้ 

  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
 กําหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 1.1.1  ภาษาไทย  กําหนดให้เรียน  3  หน่วยกิต ดังนี้ 
มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  3(3-0-6) 
SWU111                  Thai for Communication  
   
 1.1.2  ภาษาอังกฤษ  กําหนดให้เลือกเรียน 6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
SWU121 English for Effective Communication I   
มศว122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
SWU122 English for Effective Communication II  
   
                       1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
 กําหนดให้เรียน 3  หน่วยกิต  ดังนี้ 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล  3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World  
   
                       1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 กําหนดให้เรียน 8  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้  
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์ 3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development  
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society  
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน ์ 3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens  
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 2. วิชาเลือก  

กําหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) และกลุ่มวิชาพลานามัย 
ดังนี้ 
                       2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
 กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี ้
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends  
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life  
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management  
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment  
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society  
มศว 246 วิถชีีวิตเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle  
มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life  
มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy  
มศว 341 ธุรกิจในโลกดจิิทัล 2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World  
 
                       2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 5  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี ้  
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit  
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue  
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มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์   2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity  
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living  
มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life  
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers  
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ 2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม 2(2-0-4 
SWU 262 History and Effects on Society  
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace  
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society  
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization  
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy  
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management  
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research  
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development  
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process  
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 

 
 

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation  
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มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism  
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living  
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Society Adaptability    
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  
มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities  
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom  
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community  
มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม 2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise  
   
                       2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย 
 กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี ้  
มศว131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
SWU131 Social Dance  
มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
SWU132 Personal Fitness  
มศว133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SWU133 Jogging for Health  
มศว134 โยคะ  1(0-2-1) 
SWU134 Yoga  
มศว135 ว่ายน้ํา 1(0-2-1) 
SWU135 Swimming  

มศว136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SWU136 Badminton  
มศว137 เทนนิส 1(0-2-1) 
SWU137 Tennis  



  19  

 

มศว138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SWU138 Golf  
มศว139 การฝึกโดยการใช้น้ําหนัก 1(0-2-1) 
SWU139 Weight Training  

 

    3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต  ดังนี้ 

  1.   วิชาแกน   กําหนดให้เรียน 18 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน กําหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต  ดังนี้ 

คณ 115 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I  
คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
MA 116 Calculus II  

                        1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา กําหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต  ดังนี้ 
คณ  221    พีชคณิตเชิงเส้นเบ้ืองต้น   3(3-0-6) 
MA 221   Elementary Linear Algebra  
คพ 201   คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CP 201 Mathematics for Computer Science  
คพ 381  การคํานวณเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
CP 381 Numerical Computation  
คพ 402           สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CP 402    Statistics for Computer Science  

2.   วิชาเฉพาะด้าน กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต 

         2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้   กําหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
SCI 301 English for Science I  
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II  

       

  2.2   วิชาเฉพาะด้านบังคับ   กําหนดให้เรียน 47 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 

2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ      3 หน่วยกิต 



  20  

 

คพ  352 
CP 352 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3(3-0-6) 

2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์     6 หน่วยกิต 
คพ 251 
CP 251 

การโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3(2-2-5) 

คพ  342 
CP 342 

ระบบฐานข้อมูล     
Database System 

3(2-2-5) 

2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    12 หน่วยกิต 
คพ 111 
CP 111  

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์1      
Computer  Programming I    

3(2-2-5) 

คพ 212 
CP 212 

การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object Oriented Programming 

3(2-2-5) 

คพ 214 
CP 214 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์2 
Computer Programming II 

3(2-2-5) 
 

คพ 241 
CP 241 

โครงสร้างข้อมูล  
Data Structures 

3(2-2-5) 

2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ      15 หน่วยกิต 
คพ 121 
CP 121 

วิทยาการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบ้ืองต้น 
Introduction to Computer Science and Programming 

3(2-2-5) 

คพ  323 
CP 323 

ระบบปฏิบัติการ    
Operating System  

3(3-0-6) 

คพ 431 
CP 431 

การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Data Communication and Computer Network 

3(3-0-6) 

คพ 432    ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 
CP 432    Computer Security 

   3(3-0-6) 

คพ 482 
CP 482 

อัลกอริทึม   
Algorithms 

3(3-0-6) 

2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต 
คพ  322 
CP  322 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   
Computer Architecture 

3(3-0-6) 

 
2.2.6 กลุ่มอื่นๆ        8 หน่วยกิต 

คพ 493  การฝึกงาน 1(0-8-0) 
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CP 493  Internship 
คพ 495  
CP 495  

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Seminar in Computer Science 

1(0-2-1) 

คพ 498 
CP 498 

โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 
Individual Computer Project I 

3(0-6-3) 

คพ 499  
CP 499  

โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 
Individual Computer Project II 

3(0-6-3) 

        2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก   กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่ม
ต่อไปนี้ 
กลุ่มวิทยาการข้อมูล  

คพ 444  การค้นคืนสารสนเทศ   
CP 444  Information Retrieval  

3(3-0-6) 

คพ 445  ระบบคลังข้อมูล 
CP 445  Data Warehouse System  

3(3-0-6) 

คพ 446  การทําเหมืองข้อมูลเบ้ืองต้น 
CP 446  Introduction to Data Mining  

3(3-0-6) 

คพ 461  คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบ้ืองต้น  
CP 461 Introduction to Computer Vision 

3(3-0-6) 

คพ 462 วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น 
CP 462 Introduciton to Data Science   

3(3-0-6) 
 

คพ 463  ปัญญาประดิษฐ์  
CP 463  Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

คพ 464  การเรียนรู้ของเคร่ืองจักรเบ้ืองต้น 
CP 464 Introduction to Machine Learning 

3(3-0-6) 

กลุ่มระบบสารสนเทศและการประยุกต์   

คพ 215   การโปรแกรมเกม 
CP 215   Game Programming 

3(2-2-5) 

คพ 316   การโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา  
CP 316   Mobile Programming 
 

3(2-2-5) 

คพ 353  เว็บเทคโนโลย ี
CP 353  Web Technology 

3(3-0-6) 
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กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย   ยกเว้นรายวิชาท่ีเป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก 

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
1.   ความหมายของรหัสตัวอักษร 
คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คพ หรือ CP หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถ หรือ ST หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาสถิต ิ
วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ 
มศว หรือ SWU หมายถึง รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.  ความหมายของรหัสวิชาคณะวิทยาศาสตร์ วิชา วทศ 
0 หมายถึง ภาษาอังกฤษ 
1 หมายถึง สัมมนา 
2 หมายถึง โครงงาน 

3.  ความหมายของรหัสตัวเลข 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ช้ันปีท่ีเปิดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

4.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
0 หมายถึง ท่ัวไป 
1 หมายถึง ภาษาการโปรแกรม 
2 หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ 
3 หมายถึง คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค 
4 หมายถึง ข้อมูลและสารสนเทศ 
5 หมายถึง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
6 หมายถึง ระบบอัจฉริยะ 
7 หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
8 หมายถึง การคํานวณเชิงวิทยาศาสตร์ 

 
 

5.  ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหน่วยกิต 
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คพ 354  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
CP 354   Human and Computer Interaction 

3(3-0-6) 

คพ 355  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
CP 355  Computer Graphics 

3(2-2-5) 

คพ 443  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

CP 443   Management Information System  
3(3-0-6) 

คพ 456  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
CP 456  Software Engineering 

3(3-0-6) 

คพ 457  การโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ 
CP 457  Application Programming 

3(3-0-6) 

กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

คพ 317  หลักภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร์ 
CP 317  Programming Language and Processors 

3(3-0-6) 

คพ 433  ระบบแบบกระจาย  
CP 433  Distributed System 

3(3-0-6) 

คพ 434  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเบ้ืองต้น 

CP 434  Introduction to Cloud Computing 
3(3-0-6) 

คพ 435  ระบบฝังตัวเบ้ืองต้น 

CP 435  Introduction to Embedded system 
3(3-0-6) 

คพ 436  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ 
CP 436  Practical Computer Network 

3(2-2-5) 

กลุ่มทฤษฎีเฉพาะทาง  

คพ 483  ทฤษฎีการคํานวณ 
CP 483  Theory of  Computation 

3(3-0-6) 

คพ 490 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6) 

CP 490  Selected Topics in Computer Science I  

คพ 491 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6) 

CP 491  Selected Topics in Computer Science II  

คพ 492 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 3(3-0-6) 

CP 492  Selected Topics in Computer Science III  

3.1.3.3. หมวดวิชาเลือกเสรี   
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาศึกษาทั่วไป 2  หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต 
มศว ... 
 

วิชาเลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ   
(มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 
 

2(         ) 
 

มศว ... 
 
 
 

วิชาเลือกกลุ่มวิชาบูรณา
การ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 
 

3 (       ) 
 
 
 

วิชาแกนเฉพาะสาขา                           3 หน่วยกิต 
คพ 402     สถิติสําหรับวิทยาการ                 3(3-0-6) 
               คอมพิวเตอร์    
 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ                         9 หน่วยกิต 
คพ 342     ระบบฐานข้อมูล                        3(2-2-5) 

คพ 431     การส่ือสารข้อมูลและ                 3(3-0-6) 
               เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
คพ 482     อัลกอริทึม                              3(3-0-6) 

วิชาแกนเฉพาะสาขา 

คพ 381       การคํานวณเชิงตัวเลข 
 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ               
คพ 352     การออกแบบและ    
               วิเคราะห์ระบบ 

คพ 432     ความปลอดภัย       
               คอมพิวเตอร์ 

3 หน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 
7 หน่วยกิต 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

   คพ 495  
 
 

สัมมนาทางวิทยาการ  
คอมพิวเตอร์ 

1(0-2-1) 
 

วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 

รวมจํานวนหน่วยกิต 17 รวมจํานวนหน่วยกิต 16 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3 หน่วยกิต 
คพ 498  โครงงานคอมพิวเตอร์1 3(0-6-3) คพ 499 โครงงานคอมพิวเตอร์2  3(0-6-3) 
คพ 493  การฝึกงาน 1(0-8-0) วิชาเฉพาะด้านเลือก                                3 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 9 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

รวมจํานวนหน่วยกิต 13 รวมจํานวนหน่วยกิต 9 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  3(3-0-6) 
SWU 111         Thai for Communication  

                       ศึกษาองค์ประกอบของการส่ือสาร ท้ังการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด 
และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยาย
ความ และพรรณนาความ 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1  
                   ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทําแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ส่ือ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน 
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2  
                  ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทําแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ส่ือ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน 

2. กลุ่มวิชาพลานามัย 
มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance  
                  เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและ
บุคลิกท่ีเหมาะสมสําหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness  
                  หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความ
อดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทํางานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
มศว 133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health  
                  หลักการออกกําลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะท่ีมุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียน
โลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยการว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ 
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มศว 134 โยคะ  1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga  
                  เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรง
ของร่างกายเพ่ือสุขภาพ 
มศว 135 ว่ายน้ํา 1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming  
                  เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นของการว่ายน้ํา การว่ายน้ําท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ําเพ่ือสุขภาพ 
มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton  
                  ทักษะการยืน การเคล่ือนท่ี การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูก
หน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น
แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ 
มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis  
                  เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการ
เล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือสุขภาพ 
มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SWU 138 Golf  
                  ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และ
เก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสุขภาพ 
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ําหนัก 1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training  
                  เทคนิคการออกกําลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ําหนักและการ
ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกโดย
การใช้น้ําหนักเพ่ือสุขภาพ 

3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World  
                  ศึกษาความสําคัญของกระบวนการส่ือสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ
ประเมินส่ือสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนว
ทางการป้องกัน การนําเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันส่ือสาร
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สนเทศและเทคโนโลย ี
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends  
                  ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมท้ัง
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life  
                  ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สําหรับ
ผู้บริโภคและการคํานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 
                  ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง
ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล 
การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment 
                  ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสําคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี
ต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society  
                  ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีบทบาทในเหตุการณ์สําคัญของโลก 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน 
มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 
                  ศึกษาองค์ประกอบและความสําคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อสุขภาพ โรควิถี
ชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 
                  ศึกษาความสําคัญของอาหารและโภชนาการสําหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการเก็บรักษาอาหาร 
การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบท่ีปลอดภัยและมีคุณค่า 
มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 
                  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ
พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 
                  ศึกษาแนวคิดและหลักการทําธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์และสังคมศาสตร์) 
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์ 3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development 
                 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาท่ัวไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายท่ีแท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสําคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้          2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society   
                  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ท้ังสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการดําเนินชีวิตและส่ิงแวดล้อม ความสําคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
การดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์         2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit  
                  ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมท้ังฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่
สาธารณชน 
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มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life 
                  ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการท้ังท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติ 
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 
                   ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการส่ือสาร การ
ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดําเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึก
ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity 
                   ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการท่ีก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะใน
งานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living 
                   ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนําชีวิตไปสู่เป้าหมายท่ีดีงาม หลักการ
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนา
ตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 
มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life  
                   ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่าน
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers  
                   ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบท้ังในอดีตและร่วมสมัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมท่ีก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ 2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 
                   ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา 
การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ 
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มศว 261 พลเมืองวิวัฒน ์ 3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 
                   ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เก่ียวกับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าท่ีพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสําคัญของการยึดหลัก
สันติวิธีในการดําเนินชีวิต การมีจิตสํานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม รวมท้ังแนวทาง
การปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม 2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 
                   ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีเป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์ 
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace  
                   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ วัฒนธรรม 
และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมท้ังแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ท่ีมีอุดมการณ์
เก่ียวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 
                   ศึกษาความหมายและความสําคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง
ทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ท่ีมีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวน
ทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน ์ 3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 
                   ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบ
ต่อการดํารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 
                   ศึกษาภูมิหลังและสภาพท่ัวไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
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มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management 
                   ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองค์กร 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 
                   ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบสําคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้
แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
                   ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มารยาท
พ้ืนฐานทางสังคม ทักษะส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีงามกับผู้อ่ืน 
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
                   ศึกษาแนวคิดและปรัชญาท้ังกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาท่ีเป็นกระบวนการคิดท่ีสัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม บนพ้ืนฐานความ
มีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 
                   ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสําคัญของ
วิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(3-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 
                   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมท่ีสําคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังนําเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 
                   ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดําเนินชีวิต
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ท่ีมีศีลธรรมและสันติสุข 
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living  
                   ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัว
แปรทางสังคมท่ีทําให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการดําเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  
                   ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและ
การป้องกันสุขภาพจิตเส่ือมโทรม รวมท้ังการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  
                   ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มี
คุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities  
                   ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมท้ังเสริมสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom  
                   ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดํารงชีวิตและพัฒนาการ
ของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมท้ังประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต การพัฒนา
ชุมชน และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 
                   ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนท่ีผูกพันและเคารพในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสํานึก ความสามัคคี และความ
ตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทําให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน 
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มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม 2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise 
                   ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ
เพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคมต้นแบบ 
และนําเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม พร้อมท้ังฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 

คณ 115  แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I  
                   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ปริพันธ์
และการประยุกต์ 
คณ 116  แคลคูลัส  2 3(3-0-6) 
MA 116 Calculus  II 
                   บุรพวิชา: คณ 115  
                   ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต
และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 
คพ 201 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
CP 201 Mathematics for  Computer Science  
                   เซต   ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน   อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์  วงจรตรรกะ  การนับ  
กราฟ  ต้นไม้ ตัวแบบจําลองเคร่ืองคํานวณ 
คณ 221    พีชคณิตเชิงเส้นเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
MA 221  Elementary Linear Algebra   
                   ระบบสมการเชิงเส้นและเมตริกส์ ตัวกําหนด ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เวกเตอร์ 
เจาะจงของการแปลงเชิงเส้น การประยุกต์ 
หมายเหตุ : วิชานี้เน้นมโนมติและเทคนิคการคํานวณ แต่ไม่เน้นการพิสูจน์ จึงไม่อนุญาตสําหรับผู้เรียน คณ 
323 มาแล้ว 
คพ 381 การคํานวณเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
CP 381 Numerical Computation  
                   การคํานวณเชิงตัวเลข ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการในการคํานวณเชิงตัวเลข 
การหาค่าประมาณโดยอนุกรม ตรีโกณมิติ การหาค่าโดยวิธีการประมาณค่าในช่วงและนอกช่วงของข้อมูลท่ี
กําหนด การถดถอยเชิงเส้น การหารากของสมการท่ีไม่เป็นเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น การแก้สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย การคํานวณหาเมตริกซ์ไอเกนแวลู การประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ในการคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์  
คพ 402 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CP 402 Statistics for Computer Science  
                   ข้อมูล ตัวแปร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการทดลอง การแจกแจงความถี่และ
กราฟ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นและกฏการนับ การแจงแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง การแจก
แจงแบบปกติ ช่วงความเช่ือม่ัน การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน สถิติประยุกต์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักการเบ้ืองต้นของการค้นหาความรู้จาก
ฐานข้อมูล 
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วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
SCI 301 English for Science I  
                   ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ความเข้าใจหลักไวยากรณ์โครงสร้างและ
สํานวนภาษาอังกฤษในเนื้อหาบทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II  
                   ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษในการตีความและสังเคราะห์
บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คพ 352  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(3-0-6) 
CP 352  System Analysis and Design                                                                               
                   หลักการและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์
ความต้องการของระบบและการสร้างแบบจําลองความต้องการ การปรับปรุงแบบจําลองความต้องการ การ
ติดต่อระหว่างวัตถุ ปฏิบัติการของวัตถุและการควบคุม การออกแบบระบบการออกแบบคลาส การออกแบบ
จําลองพฤติกรรมของระบบ เคร่ืองมือเทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาษา UML 
กรณีศึกษา 
คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5) 
CP 251 Web Programming                                                       
                   หลักการของเวิร์ลไวด์เว็บ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การโปรแกรมฝ่ัง
ไคลเอนต์ การโปรแกรมฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบและการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน 
คพ 342  ระบบฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
CP 342  Database System                                                                                                 
                   คณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง การสร้างแบบจําลองและออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทําให้
เป็นบรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลและการทําดัชนี กระบวนการสอบถามข้อมูล 
การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล รายการการเปล่ียนแปลง การควบคุมภาวะ
ความพร้อมและการฟ้ืนสภาพ 
คพ 111  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์1  3(2-2-5) 
CP 111  Computer Programming I                                                                        
                    วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัวแปร ตัว
ดําเนินการ นิพจน์ โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน อาร์เรย์ สตริง พอยน์เตอร์ ตัวแปรแบบโครงสร้าง การ
แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้งาน 
คพ 212  การโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
CP 212  Object Oriented Programming                                                                             
                   หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิง
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วัตถุ คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการแพ็กเกจ การแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดการ
ข้อยกเว้น การติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก การเช่ือมต่อฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต์ 
คพ 214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์2 3(2-2-5) 
CP 214 Computer Programming II  
                    การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วยเคร่ืองมือขั้นสูง การทดสอบโปรแกรม การออกแบบ
ส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ และการประยุกต์ใช้งาน 
คพ 241  โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
CP 241  Data Structures                                                                    
                   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา การแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ การเรียงลําดับข้อมูลและการค้นข้อมูล 
คพ 121  วิทยาการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบ้ืองต้น  3(2-2-5) 
CP 121 Introduction to Computer Science and Programming  
                   ความรู้พ้ืนฐานท่ีสําคัญเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักคิดเก่ียวกับฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ วิธีคิดและวิธีการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีคิดเชิงกระบวนการในงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
คพ 323 ระบบปฏิบัติการ  3(3-0-6) 
CP 323 Operating System                                                                                                
                   วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หลักการพ้ืนฐาน โปรเซสและการจัดการโปรเซส การ
จัดการหน่วยความจํา การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้ม ความปลอดภัยของระบบ 
คพ 431  การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
CP 431  Data Communication and Computer Network                                                    
                    หลักการการส่ือสารข้อมูล องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานของระบบการส่ือสารข้อมูล เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมการส่ือสารข้อมูลและโปรโตคอล โปรโตคอลการหาเส้นทางแบบสถิตและพลวัต 
การควบคุมการเข้าถึง การสร้างเครือข่ายด้วยอุปกรณ์แลนสวิทช่ิง การสร้างเครือข่ายแลนเสมือน โปรโตคอล
ช้ันทรานสปอร์ต โปรโตคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลขไอพี 
คพ 432 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CP 432 Computer Security   
                   ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสข้อมูล การรักษาความลับและป้องกันการถูก
บิดเบือนของข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยเครือข่าย คอมพิวเตอร์ไร้สาย 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการป้องกัน 
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คพ 482 อัลกอริทึม 3(3-0-6) 
CP 482  Algorithms   
                   การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึม การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมเชิงกราฟ 
การออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบเชิงละโมบ การแบ่งแยกและเอาชนะ กําหนดการพลวัต เครือข่ายการ
ไหล  ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์ 
คพ 322  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
CP 322  Computer Architecture                                                                                         
                   โครงสร้างพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ การกําหนดเลขท่ีอยู่ในหน่วยความจํา ชุดคําส่ังเคร่ีอง 
โปรแกรมย่อย การดําเนินการบนหน่วยควบคุม ไมโครโปรแกรมคอนโทรล ดิจิตอลลอจิก การสร้างหน่วย
ควบคุมจากวงจรตรรกะ ระบบตัวเลข การสร้างหน่วยคํานวณและตรรกะจากวงจรตรรกะ หน่วยความจํา 
การสร้างหน่วยความจําจากวงจรตรรกะ ระบบพ้ืนฐานการนําข้อมูลเข้าและออก 
คพ 493 การฝึกงาน 1(0-8-0) 
CP 493 Internship  
                    เพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ โดยต้องผ่านการฝึกงานไม่น้อยกว่า 201  ช่ัวโมง และรู้จักนํา
ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการทํางาน โดยเน้นให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและส่วนรวม 
รวมท้ังส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
คพ 495 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 
CP 495 Computer Science Seminar  
                   สัมมนาในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี การสืบค้นและการ
ทบทวนวรรณกรรม เรียบเรียง และการอ้างอิงวรรณกรรม 
คพ 498 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 3(0-6-3) 
CP 498 Individual Computer Project I  
                   บุรพวิชา: คพ 495  ศึกษาค้นคว้ากําหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการทดลองดําเนินการ
วิจัย  การวิเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คพ 499 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3) 
CP 499 Individual Computer Project II  
                   บุรพวิชา: คพ 498 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1  พัฒนาวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ
โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 และนําเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์สู่สาธารณะ  
คพ 215 การโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 
CP 215 Game Programming   
                   ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานการโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์  การสร้างภาพกราฟิก การ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ การชนกันของวัตถุ  การออกแบบเกม  ปัญญาประดิษฐ์สําหรับเกม การโปรแกรมเกมบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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คพ 316 การโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา 3(2-2-5) 
CP 316 Mobile Programming  
                   ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับมาตรฐาน   เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา  
ภาษาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาและการประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจ 
คพ 317 หลักภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
CP 317 Programming Language and Processors   
                   หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวนทัศน์ รูปแบบภาษาและความหมาย  การออกแบบ
และพัฒนาคอมไพเลอร์ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาโปรแกรม การวิเคราะห์กฏเกณฑ์ตามบริบทภาษา การ
สร้างคําส่ังของภาษาโปรแกรม การออกแบบและพัฒนาตัวแปลภาษาโปรแกรม 
คพ 353 เว็บเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
CP 353 Web Technology   
                   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีฝ่ังไคลเอนต์ เทคโนโลยีฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ การจัดการ
ข้อมูลระดับแบ็คเอ็น เคร่ืองมือและการประยุกต์งานด้วยเว็บเทคโนโลยี การใช้งานเฟรมเวิร์คด้านเว็บ การ
สร้างบริการบนเว็บ และเทคโนโลยีเกิดขึ้นตามความเปล่ียนแปลง 
คพ 354 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CP 354 Human and Computer Interaction   
                   หลักการและวิธีการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ แบบจําลอง
ความคิด กรอบการรับรู้ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและอารมณ์ความรู้สึก ส่วนติดต่อผู้ใช้ การรวบรวมข้อมูล
เพ่ือนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ การออกแบบและสร้างต้นแบบ และการประเมินผล 
คพ 355 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
CP 355 Computer Graphics                                                                     
                   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิค วิธีการ เคร่ืองมือและการประยุกต์ใช้ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ การปฏิสัมพันธ์และการติดต่อกับผู้ใช้ การประมวลผลภาพเบ้ืองต้น 
เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ การสร้างโมเดล 3 มิติ การแปลงเชิง 3 มิติ การสร้างมุมมองและการสร้าง
ภาพ 3 มิติ 
คพ 433 ระบบแบบกระจาย 3(3-0-6) 
CP 433 Distributed Systems   
                   ศึกษาหลักการพ้ืนฐานและคุณสมบัติของระบบแบบกระจายในประเด็น การส่ือสาร
กระบวนการ การกําหนดช่ือ การทําให้เข้าจังหวะกัน ความต้องการ ความคงทนต่อการเสียหายและความ
ปลอดภัย ศึกษาเก่ียวกับมิดเดิลแวร์เทคโนโลยี 
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คพ 434 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
CP 434 Introduction to Cloud Computing  
                   ความรู้พ้ืนฐาน โมเดล คุณสมบัติสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการแพลตฟอร์ม การให้บริการซอฟต์แวร์การจําลอง
เสมือนจริง เครือข่ายศูนย์ข้อมูล การใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในการบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการ
แพลตฟอร์ม และบริการซอฟต์แวร์ ประโยชน์และความท้าทายของ การออกแบบในสถานการณ์ปัจจุบัน 
คพ 435 ระบบฝังตัวเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
CP 435 Introduction to Embedded Systems  
                   พ้ืนฐานระบบฝังตัวและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ของระบบฝังตัว
ซอฟต์แวร์ระบบของระบบฝังตัว เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบฝังตัว เทคนิคการพัฒนาและ
ทดสอบโปรแกรมบนระบบฝังตัว การประยุกต์ใช้ระบบฝังตัวบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง 
คพ 436 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัต ิ 3(2-2-5) 
CP 436 Practical Computer Network  
                   การนําทฤษฎีการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติกับอุปกรณ์เช่ือมโยงเครือข่าย  
โปรโตคอลการหาเส้นทางแบบสถิตและพลวัต การควบคุมการเข้าถึง การสร้างเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ 
แลนสวิทช่ิง การสร้างเครือข่ายแลนเสมือน โปรโตคอลช้ันทรานสปอร์ต โปรโตคอลสนับสนุนการแปลง
หมายเลขไอพี   
คพ 443 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(3-0-6) 
CP 443 Management Information System  
                   องค์กร  การจัดการ  ระบบสารสนเทศ และกลยุทธ์ในการจัดการ  การจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองค์กร   การพัฒนาและการจัดการระบบสารสนเทศ 
คพ 444 การค้นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 
CP 444 Information Retrieval System   
                   ระบบการจัดเก็บสารสนเทศและระบบการค้นคืนเบ้ืองต้น การวิเคราะห์ การทําดัชนี การ
จั ด เก็ บ  ก ารค้ น ห า  ก ารค้ น คื น  ก ารนํ า เส น อ ส ารส น เท ศ  โม เด ล ก ารป ระม วล ผ ล เอ ก ส าร                         
การประเมินประสิทธิภาพของระบบการค้นคืน การจําแนกประเภทเอกสาร 
คพ 445 ระบบคลังข้อมูล 3(3-0-6) 
CP 445 Data Warehouse System   
                   นิยามและหลักการขั้นพ้ืนฐานของระบบคลังข้อมูล  สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การออกแบบ
คลังข้อมูล การนําข้อมูลเข้าคลังข้อมูล คลังข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และการใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการ
สร้างและประยุกต์ใช้คลังข้อมูล 
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คพ 446 การทําเหมืองข้อมูลเบ้ืองต้น 
CP 446 Introduction to Data Mining                                                       3(3-0-6) 
                   การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการเตรียมพร้อมข้อมูล การประเมินสมรรถนะและ
ความน่าเช่ือถือ การหากฏความสัมพันธ์ การจําแนกประเภทข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ การ
ตรวจสอบค่าผิดปกติ เทคนิคการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน 
คพ 456 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
CP 456 Software Engineering  
                    ซอฟต์แวร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์  การวางแผนโครงงานซอฟต์แวร์  กระบวนการ
วิเคราะห์ความต้องการการออกแบบซอฟต์แวร์พ้ืนฐาน  การพัฒนาและการใช้งาน การประกันคุณภาพ
ซอฟต์แวร์  เทคนิคและกลยุทธ์ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์  การบํารุงรักษาและการบริหารซอฟต์แวร์ 
คพ 457 การโปรแกรมเพ่ือการประยุกต ์ 3(3-0-6) 
CP 457 Application Programming   
                   ศึกษาหลักการการวิเคราะห์ออกแบบ  เทคนิค และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตาม 
กรณีศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ 
คพ 461 คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
CP 461 Introduction to Computer Vision  
                    การจับภาพและจัดเก็บในคอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูลภาพเบ้ืองต้น  การแบ่งแยก
ภาพ  การวิเคราะห์ความเคล่ือนไหว การรู้จําวัตถุ  คอมพิวเตอร์วิทัศน์เชิง 3 มิติ  หัวข้อเฉพาะและการ
ประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
คพ 462 วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
CP 462 Introduction to Data Science   
                    วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น การสร้างแบบจําลองทางสถิติ การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างมโนภาพของข้อมูล ภาษาโปรแกรมและเคร่ืองมือ กรณีศึกษาและหัวข้อ
การประยุกต์ใช้งานจริง 
คพ 463 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(3-0-6) 
CP 463 Artificial Intelligence   
                   ทฤษฎีและอัลกอริทึมสําหรับการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ อัลกอริทึมการค้น ตรรกะ การ
วางแผน การแทนความรู้ หลักการให้เหตุผล ระบบผู้เช่ียวชาญ การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร และการ
ประยุกต์ใช้ในสาขาวิจัยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ วิทยาการหุ่นยนต์ 
คพ 464 
CP 464 

การเรียนรู้ของเคร่ืองจักรเบ้ืองต้น 
Introduction to Machine Learning 

3(3-0-6) 

                    แนวคิดพ้ืนฐาน ทฤษฎี และ อัลกอริทึมสําหรับการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร  การเรียนรู้แบบให้
คําแนะนํา การเรียนรู้แบบไม่ให้คําแนะนํา หัวข้อเฉพาะในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของ
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เคร่ืองจักร 
คพ 483 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6) 
CP 483 Theory of Computation    
                   ทฤษฎีออโตมาตา  เคร่ืองทัวร่ิง  ปัญหาท่ีไม่มีขั้นตอนวิธีสําหรับออโตมาตาสถานะจํากัดเชิง
กําหนดและไม่เชิงกําหนด  ทฤษฎีของเคร่ืองจักรท่ีมีความซับซ้อน 

 

คพ 490 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์1 3(3-0-6) 
CP 490 Selected Topics in Computer Science I  
                    ศึกษาหัวข้อและเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันท่ีน่าสนใจ กรณีศึกษา การค้นคว้า การ
อภิปรายในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คพ 491 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์2 3(3-0-6) 
CP 491 Selected Topics in Computer Science II  
                   ศึกษาหัวข้อและเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันท่ีน่าสนใจ กรณีศึกษา การค้นคว้า การ
อภิปรายในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับวิชาทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คพ 492 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์3 3(3-0-6) 
CP 492 Selected Topics in Computer Science III  
                   ศึกษาหัวข้อและเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันท่ีน่าสนใจ กรณีศึกษา การค้นคว้า การ
อภิปรายในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 

4.1 คําอธิบายโดยย่อ 

นิสิตต้องผ่านการฝึกงานในรายวิชา คพ 493 ไม่น้อยกว่า 201  ช่ัวโมง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์
วิชาชีพและให้นิสิตรู้จักนําความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการทํางาน เน้นให้มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและส่วนรวมโดยให้นิสิตฝึกงานในหน่วยงานราชการ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ
ท่ีเก่ียวข้อง 

4.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

4.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย์  เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
4.2.2 ด้านความรู้ 

- มีความรอบรู้และเช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีเรียนมา สามารถนําไปประยุกต์ในการ
ทํางาน 

4.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

- ได้รับการฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ  และสามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง 
4.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ 

- มีภาวะเป็นผู้นําหรือสมาชิก โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

4.3   ช่วงเวลา  

ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาท่ี 3  

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 

ศึกษาค้นคว้ากําหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการทดลองดําเนินการวิจัย และ  การวิเคราะห์ 
ข้อมูล    เก่ียวกับปัญหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์   

โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 
     พัฒนาวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 และนําเสนอผลงานสู่
สาธารณะ 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- มีความซ่ือสัตย์สุจริต  มีจรรณยาบรรณทางวิชาการ มีการเคารพสิทธิและความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน 
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5.2.2 ด้านความรู้ 
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

และสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงาน 
- มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ต่อยอดองค์ความรู้ได้ 
5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

- สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
- สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือนํามาใช้ใน

การดําเนินงานวิจัย 
- สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ ใช้แก้ปัญหาท่ีใช้

คอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีเหตุผลและมีความสร้างสรรค์ 
5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

- สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีภาวะการเป็น
ผู้นําและเป็นผู้ร่วมงานท่ีดี 

- มีระเบียบวินัยในการทํางานตามแผนดําเนินงาน ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างสมํ่าเสมอ 

- มีจิตสํานึกสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 

- มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติและศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

- มีทักษะในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด ฟัง อ่าน และเขียน 
- มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการดําเนินวิจัย

โครงงาน รวมท้ังสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

 
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ของช้ันปีท่ี 4 
5.4 จํานวนหน่วยกิต   

3(0-6-3) 



  48  

 

5.5 การเตรียมการ 
- กําหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานให้กับนิสิตช้ันปีท่ี 4 โดยท่ีจัดแบ่งนิสิตเป็นกลุ่ม  
- นิสิตปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานเพ่ือกําหนดประเด็นหัวข้อโครงงาน และจัดทําเค้าโครง

ของโครงงาน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงานและคณะกรรมการสอบโครงงาน 
- นิสิตดําเนินงานวิจัย ตามเค้าโครงท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงาน โดย

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานจะให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
- นิสิตจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และกลุ่มท่ีผ่านการสอบโดยคณะกรรมการสอบโครงงาน 

จะต้องจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

คณะกรรมการพิจารณาโครงงานและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกันประเมินผลจากการจัดทําเค้าโครงของ
โครงงาน รายงานความก้าวหน้าของโครงงาน รายงานผลการดําเนินท่ีสมบูรณ์ของโครงงาน และผลการ
ดําเนินงานในการจัดนิทรรศการ โดยมีกรอบการดําเนินการ ดังนี้ 

• พิจารณาเค้าโครงโดยคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงาน 

• นําเสนอรายงานความก้าวหน้า 

• จัดทํารูปเล่มรายงานวิจัยฉบับร่างส่งคณะกรรมการสอบโครงงาน 

• สอบโครงงาน 

• จัดนิทรรศการเผยแพร่ 

• จัดทํารูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งกรรมการสอบโครงงาน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
(ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง) 

1. มีทักษะส่ือสาร  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อท่ี 5.3 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ัง
ปากเปล่าและการเขียน พร้อมท้ังเลือกใช้รูปแบบ
ของส่ือการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

2. ทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ข้อท่ี 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามสามารถ
ทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ 

3. มีสมรรถนะของหลักสูตร  
3.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3.2 นําความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ไป

ประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ด้านความรู้  
ข้อท่ี 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ัง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
ข้อท่ี 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง 
ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
 

ด้านทักษะทางปัญญา  
ข้อท่ี 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 

(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

(3)  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 

(4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

(5)  เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

*(8) มีจิตสาธารณะ 

*(9) ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

(1) สอดแทรกเนื้อหาในมิติ 
ทางคุณธรรม จริยธรรม  
(2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 
และความซ่ือสัตย์ในช้ันเรียน 
(3) จัดกิจกรรม /ส่งเสริมให้ 
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในช้ัน 
เรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 
การปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
(2) สังเกตและประเมินพฤติกรรม 
การมีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
(3) ประเมินจากผลงานท่ีนิสิตได้รับ 
มอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมาย 

2.  ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาท่ีศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง 
ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ

(1) ดําเนินการเรียนการสอน 
โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
โดยแนะนําวิธีการเรียนรู้และ
การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 
(2) จัดกิจกรรมและดําเนินการ
เรียนการสอนในหลายรูปแบบ 
เช่น การบรรยาย การฝึก
ปฏิบัติ การสัมมนา การทํา
แบบฝึกหัด การเรียนรู้จาก

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการปฏิบัติงานของนิสิตในด้าน
ต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคการศึกษาและ
ปลายภาคการศึกษา 
(3) การจัดทํารายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
(4) การนําเสนอผลงานในหลากหลาย
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

องค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์
ให้ตรงตามข้อกําหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
รวมท้ังการนําไปประยุกต์ 
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ี
ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือ
การประยุกต์ซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานได้จริง 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ี
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
*(9) มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป 

กรณีปัญหา การเรียนรู้เป็น
รายบุคคล 

รูปแบบ 
(5) โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการ
ฝึกงาน 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)    คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 
(2)    สามารถสืบค้น  ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
(3)    สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4)    สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ
กับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม 
*(5) นําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
*(6) สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิต
ศึกษาและแสวงหาความรู้ 
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการคิด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการสืบค้น 
และการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ จากสภาพปัญหา
หรือสถานการณ์จริง ท้ังท่ีเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม เช่น 
(1) การนําเสนอและอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 
(2) การทํากรณีศึกษา 
(3) การฝึกปฏิบัติ 

สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ประเมินผลจาก 
(1) งานท่ีได้รับมอบหมาย 
(2) ประเมินผลจากการสอบท้ัง 
ในภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ 
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ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
*(7) เป็นผู้มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม 

(4) การจัดทําโครงงาน 
(5) การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ท้ังในบทบาทของผู้นํา หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนํา
สังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของ
ตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้
ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
*(7) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์กร รวมท้ังพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานได้ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียน ท่ีเน้นการทํางานเป็น
กลุ่มและงานท่ีต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(2) จัดให้มีการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติท้ังในและนอกช้ัน
เรียนเพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์จริง 
 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ ในการทํากิจกรรมกลุ่ม 
(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในช้ันเรียน และการ
ยอมรับเหตุผลของผู้ท่ีมีความคิดเห็น
แตกต่าง 
(3) ประเมินผลจากงานและความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะการใช้เคร่ืองมือท่ีจําเป็นท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันต่อการทํางานท่ีเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาท่ี

(1) มีรายวิชาท่ีฝึกทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(2) การมอบหมายงานให้
สืบค้น จัดการ ประมวลผลและ

(1) ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและการปฏิบัติงานของนิสิตจาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
และการเขียนรายงาน จากการใช้
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เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3)    สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ท้ังปากเปล่าและการเขียน พร้อมท้ัง
เลือกใช้รูปแบบของส่ือการนําเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 
(4)    สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 
*(5) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา 

แปลความหมายข้อมูลท้ัง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
(3) นําเสนอและการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบวาจา หรือการ
เขียนรายงาน 
 

รูปแบบการนําเสนอท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม 
 

หมายเหตุ * คือคุณลักษณะท่ีเพ่ิม 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  

ผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม (1)  ตระหนักในคณุค่าและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจรติ 
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ

ความสําคญั 
(4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 
(5)  เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(8) มีจิตสาธารณะ 
(9) ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

ด้านความรู ้ (1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ังประยุกต์ความรู้ 
ทักษะและการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ตดิตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมท้ังการนําไปประยุกต์ 
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานได้จริง 
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(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(9) มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป 
ด้านทักษะทางปัญญา (1)    คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(2)    สามารถสืบค้น  ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
(3)    สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4)    สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอรไ์ด้อย่างเหมาะสม 
(5) นําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณต์่างๆ ได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 
(6) สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณต์่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
(7) เป็นผู้มีความคดิริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ท้ังใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(7) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมท้ังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ได้ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือท่ีจําเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกตต์่อปัญหาท่ีเก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค ์
(3)    สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน พร้อมท้ังเลือกใช้รูปแบบของส่ือ
การนําเสนอได้อยา่งเหมาะสม 
(4)    สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(5) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

�  ความรับผิดชอบหลัก          � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 

วิชาศึกษาทั่วไป 
มศว 
111 

ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 

� �     

 
 �      

   
� �   �   

 
 �  � 

  
�   � � � 

มศว 
121 

ภาษาอังกฤษ
เพื่อ
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 1 

� �     

 

 �      

   

� �   �   

 

 �  � 

  

�   � � � 

มศว 
122 

ภาษาอังกฤษ
เพื่อ
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 2 

� �     

 

 �      

   

� �   �   

 

 �  � 

  

�   � � � 

มศว 
131 ลีลาศ � �     

 
� �      

   

� �   �   

 

 

� 

 

� 

  
�   �  � 

มศว 
132 

สมรรถภาพ
ส่วนบุคคล 

� �     
 

�       
   

� �   �   

 
 

� 
 

� 

  
�   �  � 

มศว 
133 

การวิ่งเหยาะ
เพื่อสุขภาพ 

� �     

 
�       

   

� �   �   

 

 

� 

 

� 

  
�   �  � 

มศว 
134 

โยคะ � �     

 
�       

   
� �   �   

 
 

� 
 

� 

  
�   �  � 

มศว 
135 

ว่ายน้ํา � �     

 
�       

   
� �   �   

 
 

� 
 

� 

  
�   �  � 

มศว 
136 

แบดมนิตัน � �     

 
�       

   
� �   �   

 
 

� 
 

� 

  
�   �  � 

มศว 
137 

เทนนิส � �     

 
�       

   
� �   �   

 
 

� 
 

� 

  
�   �  � 

มศว 
138 

กอล์ฟ � �     

 
�       

   
� �   �   

 
 

� 
 

� 

  
�   �  � 

มศว 
139 

การฝึกโดย
การใช้น้าํหนัก 

� �     

 
�       

   
� �   �     

� 
 

� 

  
�   �  � 

มศว 
141 

ชีวิตในโลก
ดิจิทัล 

� �     

 
�       

   
� �   �  � �  

� 
 

� 

  
�   � 

� � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

�  ความรับผิดชอบหลัก          � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 

วิชาศึกษาทั่วไป 
มศว 
151 

การศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนา
มนุษย์ 

� �     

 

� �      

   

� �   �  

� � 

 

� 

 

� 

  

�   � �  

มศว 
161 

มนุษย์ในสังคม
แห่งการเรียนรู้       

� �      � �      

   

� �   �  

� 
  

� 
 

� 

  

�   � � � 

มศว 
241 

แนวโน้ม
เทคโนโลยีดิจิทัล
และสังคม 

� �      �       

   

� �   �  �   

� 

 

� 

  

�   � � � 

มศว 
242 

คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวัน 

� �      �       
   

� �   �  �   

� 
 

� 

  
�   � � � 

มศว 
243 

การจัดการทาง
การเงินส่วน
บุคคล 

� �      �       

   

� �   �  �   

� 

 

� 

  

�   � � � 

มศว 
244 

วิทยาศาสตร์เพื่อ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมทีด่ ี

� �      �       

   

� �   �  �   

� 

 

� 

  

�   � � � 

มศว 
245 

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
สังคม 

� �      

� � 

     

   

� � 

  

� 

 �   

� 

 

� 

  

   

� 

� � 

มศว 
246 

วิถึชีวติเพื่อ
สุขภาพ 

� �      
� 

      
   

� � 
  

� 
 

� 
�  

� 
 

� 

  
   

� 
� � 

มศว 
247 

อาหารเพื่อชีวิต � �      

� 
      

   

� � 
  

� 
 

� 
  

� 
 

� 

  
   

� 
� � 

มศว 
248 

พลังงาน
ทางเลือก 

� �      

� 
      

   

� � 
  

� 
 

� 
�  

� 
 

� 

  
   

� 
� � 

มศว 
251 

ดนตรีและจิต
วิญญาณมนุษย์ 

� �      

� 
�      

   

� � 
  

� 
 � �  

� 

 

� 

  

   

� 

� � 

มศว 
252 

สุนทรียศาสตร์
เพื่อชีวิต 

� �      

� 
�      

   

� � 
  

� 
 �   

� 
 

� 

  
   

� 
� � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

�  ความรับผิดชอบหลัก          � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 

วิชาศึกษาทั่วไป 
มศว 
253 

สุนทรียสนทนา 
� �      

� � 
     

   

� � 
  

� 
 �   

� 
 

� 

  
�   

� 
�  

มศว 
254 

ศิลปะและ
ความคดิ
สร้างสรรค์   

� �      

� 

�      

   

� � 

  

� 

 � �  

� 

 

� 

  

   

� 

� � 

มศว 
255 

ธรรมนูญชีวิต 
� �      

� � 
     

   

� � 
  

� 
 � �  

� 
 

� 

  
�   

� 
�  

มศว 
256 

การอา่นเพือชีวิต 
� �      

� � 
     

   

� � 
  

� 
 �   

� 
 

� 

  
�   

� 
�  

มศว 
257 

วรรณกรรมและ
พลังทางปัญญา 

� �      

� � 
     

   

� � 
  

� 
 �   

� 
 

� 

  
�   

� 
�  

มศว 
258 

ศิลปะการพูด
และการนาํเสนอ � �     

 

� � 

     

   

� � 

  

� 

 �   

� 

 

� 

  

�   

� 

�  

มศว 
261 

พลเมืองวิวัฒน ์
� �     

 

� � 
     

   

� � 
  

� 
 �   

� 
 

� 

  
�   

� 
� � 

มศว 
262 

ประวตัิศาสตร์
และพลัง
ขับเคลื่อนสังคม 

� �     

 

� �      

   

� �   �  �    � � 

  

�   � �  

มศว 
263 

มนุษย์กับ
สันติภาพ 

� �     

 
� �      

   
� �   �  �    � � 

  
�   � �  

มศว 
264 

มนุษย์ในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

� �     

 
� �      

   
� �   �  �    � � 

  
�   � �  

มศว 
265 

เศรษฐกิจโลกาภิ
วัตน ์ � �     

 

� �      

   

� �   �  �    � � 

  

�   � � � 

มศว 
266 

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

� �     

 

� �      

   

� �   �  �    � � 

  

�   � � � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

�  ความรับผิดชอบหลัก          � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 

วิชาศึกษาทั่วไป 
มศว 
267 

หลักการจัดการ
สมัยใหม่ 

� �     

 
� �      

   
� �   �  � �   � � 

  
�   � � � 

มศว 
268 

การศึกษาทาง
สังคมด้วย
กระบวนการวิจัย 

� �     

 

�       

   

� �   �  � �   � � 

  

�   � � � 

มศว 
341 

ธุรกิจในโลก
ดิจิทัล � �     

 

�       

   

� �   �  � �   � � 

  

�   � � � 

มศว 
351 

การพัฒนา
บุคลิกภาพ 

� �     

 
 �      

   
� �   �  �    � � 

  
�   �  � 

มศว 
352 

ปรัชญาและ
กระบวนการคดิ 

� �     

 
� �      

   
� �   �  �    � � 

  
�   � �  

มศว 
353 

การคดิอย่างมี
เหตุผลและ
จริยธรรม 

� �     

 

� �      

   

� �   �  � �   � � 

  

�   � � � 

มศว 
354 

ความคดิ
สร้างสรรค์กับ
นวัตกรรม 

� �     

 

� �      

   

� �   �  � �   � � 

  

   � � � 

มศว 
355 

พุทธธรรม 
� �     

 
� �      

   
� �   �  �    � � 

  
�   � �  

มศว 
356 

จิตวิทยาสังคมใน
การดําเนินชีวิต 

� �     

 
� �      

   
� �   �  �    � � 

  
�   � �  

มศว 
357 

สุขภาพจิตและ
การปรับตัวใน
สังคม 

� �     

 

�       

   

� �   �  �    � � 

  

�   � �  

มศว 
358 

กิจกรรม
สร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาชีวติและ
สังคม 

� �     

 

� �      

   

� �   �  � �   � � 

  

�   � �  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

�  ความรับผิดชอบหลัก          � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 

วิชาศึกษาทั่วไป 
มศว 
361 

มศว เพื่อชุมชน 
� �     

 

� �      

   

� �   �  � �  �  � 

  

�   � �  

มศว 
362 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น � �     

 

� �      

   

� �   �  � �  �  � 

  

�   � �  

มศว 
363 

สัมมาชพีชุมชน 
� �     

 

� �      

   

� �   �  � �  �  � 

  

�   � � � 

มศว 
364 

กิจการเพื่อสังคม 
� �     

 

�       

   

� �   �  � �  �  � 

  

�   � � � 

วิชาแกน 

วิชาแกนร่วม 

คณ 
115 

 แคลคลูัส 1 � 

                
�  

              
�  

          
 

      
 

        
คณ 
116 

 แคลคลูัส 2 � 

                
�  

              
�  

          
 

      
 

        

วิชาเฉพาะสาขา 

คณ 
221 

พีชคณิตเชิงเสน้
เบื้องต้น �                 �                  �                                 

คพ  
201 

คณิตศาสตร์
สําหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

� �           

    

�               

  

�       

      

          � 

  

  �     

  
คพ 
381 

การคํานวณเชิง
ตัวเลข 

� �           
    

�               
  

�       
      

          � 

  
  �     

  

คพ 
402 

สถติิสาํหรับ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

� �           

    

�               

  

�     �  

      

          � 

  

  �     

  



60 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 
วิชาเฉพาะด้าน 

วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

วทศ 
301 

ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
วิทยาศาสตร์ 1 

� � 

                  

�    � 

        

� � 

        

 � 

  

� 

          

�  

  

วทศ 
302 

ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
วิทยาศาสตร์ 2 

� � 

                  

�    � 

        

� � 

        

 � 

  

� 

          

�  

  

วิชาเฉพาะด้านบงัคับ 

คพ 
111 

การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์1 • •           

    
•               

  
�   �  � • 

      
          • 

  
•     � 

  

คพ 
121 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
และการ
โปรแกรม
เบื้องต้น 

• •               •                 �   �  � •                 •   •     �   

คพ 
212  

การโปรแกรม
เชิงวัตถ ุ  • • •  �           • �               �   �  � •             •       • �       

คพ 
214 

การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์2 • • •             • •          •     �   �  � •             •       • �       

คพ 
241 

โครงสร้าง
ข้อมูล • • •             • �            �   �  � •         �   •       •   � �   

คพ 
251 

การโปรแกรม
บนเว็บ • • •  �           • �               �   �  � •             •       • �       

คพ 
322 

สถาปตัยกรรม
คอมพิวเตอร์  • •               •                •     �                  •      •      

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

�  ความรับผิดชอบหลัก          � ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 

คพ 
323 

ระบบปฏิบตัิการ  
• •               •                 •      �                 •     •       

คพ 
342 

ระบบฐานข้อมูล  
• • • �      • �     �   • • • •     �  •    •  � �  

คพ 
352 

การวิเคราะห์
และออกแบบ
ระบบ  

• • •       • � �    �   • • • •     �  •    •  � �  

คพ 
431 

การสื่อสาร
ข้อมูลและ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

• • •       • � �    �   • • • •     �  •    •  � �  

คพ 
432 

ระบบความ
ปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ 

• • •       • � �    �   • • • •     �  •    •  � �  

คพ 
482 

อัลกอริทึม 
• •               •                 •      �                 •     •       

คพ 
493 

การฝึกงาน 
• •   •  •       • • • •  •  • •     •  •  •  •   •  

คพ 
495 

สัมมนาทาง
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

• •   •     • 

    
      •  • •  • • 

  
• • • �  

      
• •  • •   • 

  
    •   

  
คพ 
498 

โครงงาน
คอมพิวเตอร์1 

• •       • •           •  • • • •   • • • •       • •  • • •         • •   
คพ 
499 

โครงงาน
คอมพิวเตอร์2 

• •       • •           •  • • • •   • • • •       • •  • • •         • •   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

 �  ความรับผิดชอบหลัก          � ความรับผิดชอบรอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

�  ความรับผิดชอบหลัก          � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 

คพ 
215 

การโปรแกรม
เกม • • •  �       

    
• �             

  
�   �  � • 

      
      •     

  
• �     

  

คพ 
316 

การโปรแกรม
บนอุปกรณ์
พกพา 

• • •  �       
    

• •         •    
  

�   �  � • 

      
      •     

  
• �     

  

คพ 
317 

หลักภาษา
โปรแกรมและ
โปรเซสเซอร ์

• •               •                 •      �                 •     •       

คพ 
353 

เว็บเทคโนโลยี 
• • •             • • 

 

      •     �     •         �   •       •   � �   

คพ 
354 

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์
และ
คอมพิวเตอร ์

• •           

    

•               
  

•     �  

      

          • 

  

  •     
  

คพ 
355 

คอมพิวเตอร์
กราฟิก  • •           

    •               
  

�   �  � •                 •     •       
คพ 
433 

ระบบแบบ
กระจาย • • •             • � �       �     �     •         �   •       •   � �   

คพ 
434 

การประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ
เบื้องต้น 

• • •             • � �       �     �     •         �   •       •   � �   

คพ 
435 

ระบบฝังตัว
เบื้องต้น • • •             • � �       �     �     •         �   •       •   � �   

คพ 
436 

เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ภาคปฏิบตั ิ

• • •             • � �            �   �  � •         �   •       •   � �   

คพ 
443 

ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร 

• •               •                 •     �                 •     •       
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รายวิชา ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 
คพ 
444 

การค้นคืน
สารสนเทศ • • •             • � �       �     �     •         �   •       •   � �   

คพ 
445 

ระบบ
คลังข้อมูล • • •             • � �       �     �     •         �   •       •   � �   

คพ 
446 

การทําเหมือง
ข้อมูลเบื้องตน้ • • •             • � �       �     �     •         �   •       •   � �   

คพ 
456 

วิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ • • •             • � �       �     �    •         �   •       •   � �   

คพ 
457 

การโปรแกรม
เพื่อการ
ประยุกต ์

• • •             • � �       �     �     •         �   •       •   � �   

คพ 
461 

คอมพิวเตอร์วิ
ทัศน์เบื้องตน้ • • •             • � �       �     �     •         �   •       •   � �   

คพ 
462 

วิทยาการข้อมูล
เบื้องต้น • • •             • � �       �     �     •         �   •       •   � �   

คพ 
463 

ปัญญาประดิษฐ ์
• • •             • � �       �     �     •         �   •       •   � �   

คพ 
464 

การเรียนรูข้อง
เครื่องจักร
เบื้องต้น 

• •               •                 •     �                  •     •       

คพ 
483 

ทฤษฎีการ
คํานวณ • •               •                 •     �                  •     •       

คพ 
490 

หัวข้อทาง
วิทยาการ
คอมพิวเตอร1์ 

• • •             • � �       �     �     •         �   •       •   � �   

คพ 
491 

หัวข้อทาง
วิทยาการ
คอมพิวเตอร2์ 

• • •             • � �       �     �     •         �   •       •   � �   

คพ 
492 

หัวข้อทาง
วิทยาการ
คอมพิวเตอร3์ 

• • •             • � �       �     �     •         �   •       •   � �   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

�  ความรับผิดชอบหลัก          � ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  ซึ่ง 
การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับข้ัน ดังน้ี 
 ระดับข้ัน ความหมาย ค่าระดับข้ัน 

 A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
 B ดี (Good) 3.0 
 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
 C พอใช้ (Fair) 2.0 
 D+ อ่อน (Poor) 1.5 
 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
 E ตก (Fail) 0.0 

ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับข้ัน ให้ประเมินผลใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 
 สัญลักษณ์ ความหมาย 
 S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ 
 U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ 
 AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
 IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

   มีการดําเนินการเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิต ตามรายะเอียดที่กําหนดไว้ใน มคอ. 
2  ที่ถอดลงสู่ มคอ. 3-6 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีการพิจารณาผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

1.1  กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และใช้วงจร PDCA .ในการดําเนินงานของระบบ
ผ่านคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอน 

1.2  ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน  กําหนดระบบและวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกันให้สอดคล้องกับตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร จากนั้นทําการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสินผลร่วมกัน 

1.3  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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1.4  มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของนิสิตให้สอดคล้องกับการกําหนดของมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
3.2  เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้งการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน การวัดการประเมินผลการเรียนรู้ การใช้ส่ือ

การเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒและภายนอกสถาบัน 

2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

(1)  จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มีการ
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป เช่นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ การ
เขียนเอกสารตํารา/หนังสือ/บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 
           (2)  จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

(3)  สนับสนุนทุนในการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
(4)  สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัยในและนอกภูมิภาค เพื่อเป็นภาคี

ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในแวดวงวิทยาศาสตร์และศาสต์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

     มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารยผ์ ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้บริหารหลักสูตรโดยทําหน้าที่  
     1.1 ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
     1.2 กํากับและติดตาม จัดทํา มคอ. 3 – 7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารยผู้สอน 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ภายใต้
การกํากับดูแลของภาควิชา/คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์  
     1.3 ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน    
     1.4  นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรรายปี มาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 
รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ปี 

2. บัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบ
การศึกษา  ในปีการศึกษา 2558 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจโดยการแจก
แบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต  

3. นิสิต 

 3.1 การรับนิสิต 
 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีระบบการรับนิสิตที่สอดคล้องกับนโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัย
และคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.2  

1. กําหนดเป้าหมายจํานวนรับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ รับนิสิต
จํานวน 50 คน (แผนการรับของหลักสูตร) 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่ เหมาะสมกับหลักสูตร โดย
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบตรงและผู้สมัครแอดมิดชันกลาง เป็นดังน้ี 
คุณสมบัติทั่วไปสําหรับผู้มีสิทธิ์สมัครรับตรง 

- กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจะสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานี้ (ผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้วหรือผู้ที่สอบเทียบได้ไม่มีสิทธ์ิสมัคร) 
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- มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ํากว่า 2.75 
- มีผลการสอบ GAT/PAT คร้ังที่ 1 (วิชา GAT วิชา PAT 1 และ วิชา PAT 2) และจะต้องมีผล

สอบวิชาสามัญ 7 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ด้วย 

 เกณฑ์คะแนนที่รับเข้า 

เรียงตามลําดับคะแนนสอบจากมากที่สุด 
คุณสมบัติทั่วไปสําหรับผู้มีสิทธิ์สมัครแอดมิดชันกลาง 

- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ 
สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่าน้ัน  

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ Admission กลาง 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ คิดองค์ประกอบดังน้ี 

องค์ประกอบ ค่าร้อยละ 

1. GPAX 20 

2. O-NET 30 

3. GAT 10 

4. PAT  

4.1 PAT 1 20 

4.2 PAT 2 20 

3. มหาวิทยาลัยและ สทศ. ดําเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่กําหนดและดําเนินการจัดสอบข้อเขียน 
และสอบสัมภาษณ์ 

4. มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศผลสอบสัมภาษร์และดําเนินการรับรายงานตัวตามวัน เวลาที่กําหนด 
หากจํานวนนิสิตรายงานตัวไม่ครบอาจมีการประกาศเพิ่มหรือประกาศสอบต่อไป 

5. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินงานการรับนิสิต เช่น คุณสมบัติและ
เกณฑ์การรับนิสิต จํานวนการเรียกสัมภาษณ์ และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 

 
 จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการสอบสัมภาษณ์ จากการสอบ Admission 

กลาง นักเรียนดําเนินการตามระบบการรับรายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย และเข้าสู่กระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาทั้งระดับ มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหลักสูตร  
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการปฐมนิเทศและค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ซึ่งเป็นโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยที่ มศว องครักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนําให้นิสิตรู้จักมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมและบริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจ และม่ันใจในการเป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อีกทั้งรู้จักเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อ
ปลูกฝังอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง  

นอกจากน้ีคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นิสิตได้ทราบถึงข้อมูลที่จําเป็นในการเรียน 
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการไหว้ครูคณะ
วิทยาศาสตร์  
 ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสําหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการปรับพื้นฐาน
วิทย์-คณิต-อังกฤษ สําหรับนิสิตใหม่ และภาควิชาได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนิสิต ช้ันปีที่ 1 
หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์  วท.บ.สถิติ  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  และ กศ.บ.คณิตศาสตร์  เพื่อช่วยปรับ
พื้นความรู้ด้านคณิตศาสตร์สําหรับนิสิต ผลจากการเตรียมความพร้อมพบว่า นิสิตที่เข้าร่วมในโครงการมีความ
เข้าใจในเน้ือหาและมีความพร้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน  
 

3.3 การควบคุมกํากับดูแลนิสิต 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้วางแผนประชุมหารือเพื่อกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโดยพิจารณาจากภาระ
งาน จํานวนนิสิต ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม จากนั้นได้เสนอภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาตรี เป็นผู้ดูแลให้คําปรึกษาด้านวิชาการ  แนะนําแนวทาง
การเรียน  การลงทะเบียนเรียน ให้ข้อมูลทุนการศึกษา และคําปรึกษาทางด้านการเงิน เช่น การกู้ยืมเงินกองทุน 
การขอรับทุนการศึกษา รวมทั้งปัญหาส่วนตัว และรับทราบความคิดเห็นจากนิสิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละ
ช้ันปีจะทําการแนะนํานิสิตในด้านวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ติดตามผลการเรียนนิสิตและ
การทํากิจกรรม  นิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์โดยตรงหรือผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น 
 

3.4 การคงอยู่ของนิสิต 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านการคงอยู่ของนิสิตและการ
สําเร็จการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ โดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต       
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเสียงสะท้อนจากนิสิต จึงได้สร้าง
แบบสอบถามข้อร้องเรียนจากนิสิต โดยเม่ือส้ินปีการศึกษา ได้ให้นิสิตทุกคนทําแบบประเมินเพื่อให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็นผ่านระบบ โดยสร้างระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนดังต่อไปน้ี 
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1. ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กําหนดให้นิสิตทําแบบ
ประเมิน ปค 003 และ 004 ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอน สามารถ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการสอนจากข้อมูลดังกล่าวได้  

2. นิสิตสามารถร้องเรียนเร่ืองต่างๆผ่านช่องทางอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเข้าพบหรือส่งอีเมล์มาที่ อาจารย์ที่
ปรึกษา หลังจากน้ันอาจารย์ที่ปรึกษาจึงนําเร่ืองเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาทางแก้ไข
ข้อร้องเรียนของนิสิต  

3. นิสิตและผู้ปกครองสามารถร้องเรียนปัญหาและเร่ืองต่างๆ ผ่าน ผู้บริหาร เช่น คณบดี หรือ อธิการบดี 
โดยเขียนจดหมาย หรืออีเมล์ หรือ เฟซบุ๊ค แล้วผู้บริหารประสานเร่ืองเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป  

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สร้างแบบสํารวจออนไลน์ เพื่อสํารวจข้อร้องเรียนจากนิสิตในประเด็น
ต่างๆ โดยนําเร่ืองเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป   

 

4.  อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ  โดย
กําหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและ
ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ  
 แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับรายวิชา 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

 5.1 การออกแบบหลักสูตร       
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้วางระบบในการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชา โดยเร่ิมจากศึกษา มคอ.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แล้วนํามาร่าง มคอ.2 โดย
พิ จารณ าจากมาตรฐานหลักสูตรระดับชาติและระดับสากล ซึ่ งสอดคล้องกับ เกณ ฑ์มาตรฐานของ
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กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM หลังจากนั้นได้กําหนดสาระรายวิชาให้ตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน และผ่านการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 จากน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและเสนอ มคอ.2 ไปยังมหาวิทยาลัย 
และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลังจากเปิดใช้หลักสูตรแล้ว ได้ให้นิสิตประเมินทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชา ตามสรุปผลแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาของนิสิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อนําไปปรับสาระรายวิชาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไป  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําข้อมูลคุณวุฒิและความเช่ียวชาญของผู้สอน  
5.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาภาระงานด้านอื่นๆ (วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมและบริหาร)  
5.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดเง่ือนไขในการกําหนดผู้สอนดังต่อไปนี้ 

• อาจารย์ผู้สอนทุกคน สอนวิชาเอกบังคับหรือวิชาแกนอย่างน้อย 1 วิชาต่อปีการศึกษาโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กํากับ 

• สําหรับวิชาที่มีผู้สอนร่วม มีการใช้เอกสารประกอบการสอน ออกข้อสอบ พิจารณาตัดเกรด
ร่วมกัน 

• การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิจารณาจากความถนัดและเช่ียวชาญของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานกับความสนใจของนิสิต 

• อาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปีที่ 3 เป็นผู้ประสานงาน รับผิดชอบดูแลวิชาฝึกงาน 

• อาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปีที่ 4 เป็นผู้ประสานงาน รับผิดชอบดูแลวิชาโครงงาน 
 

5.3 การกํากับติดตาม 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชารับผิดชอบจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 
4 มายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน ซึ่ง มคอ. 3 จะผ่านการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนนําข้ึนสู่เว็บไซต์ (website) ของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป  

5.4 การประเมินผู้เรียน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละ
รายวิชาใน มคอ. 2  และเม่ือทําการเปิดสอนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้แจ้งเกณฑ์การประเมินให้นิสิต
ทราบ หลังจากปลายภาคการศึกษาได้ให้นิสิตประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 
ด้านผ่านแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมผลการ
ประเมินเข้าที่ประชุมเพื่อเสนอการพิจารณาผลการเรียนรู้     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการ
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คอมพิวเตอร์ประเมินผลที่ได้และเสนอแนะแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงการสอนให้สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

          ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้แก่ 
1. ตํารา  หนังสือ  ส่ือและวารสาร  มีรายละเอียดดังน้ี 

เนื้อหา  ตํารา/หนังสือ
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 

ตํารา/หนังสือ
ภาษาไทย 

(เล่ม) 

   โสตทัศนวัสดุ รวม 
(เล่ม) 

วารสาร
ภาษาต่างประเทศ 

(เล่ม) 
คณิตศาสตร์ 2,059 5,588 98 7,745  - 
สถิติ 725 1,277 23 2,025  - 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1,435 2,933 34 4,402  - 

เคมี 2,710 2,151 49 4,910 4 
ชีววิทยา 3,130 1,448 73 4,651 1 

จุลชีววิทยา 3,648 1,817 76 5,541 - 
ฟิสิกส์ 1,947 1,135 25 3,107  - 
วิทยาศาสตร์ 
ท่ัวไป 

193 179 1 373  - 

คหกรรมศาสตร์ 97 372 20 489 4 
อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ 

291 511 36 838 - 

รวม 16,235 17,411 435 34,081 9 
 

2. ฐานข้อมูลออนไลน์และ Open Access สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่บอกรับโดยโครงการ
พัฒ นาเค รือ ข่ายห้ องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System - ThaiLIS) สํานัก
หอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 47  ฐาน  และฐานข้อมูลช้ีแหล่งวารสารในประเทศ
ไทย 224 แห่ง 

2.1  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายช่ือหนังสือ ส่ือ และตํารา ไปยังแหล่งค้นคว้าทั้งใน

และนอกมหาวิทยาลัย 
2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และส่ือการเรียนการสอน 
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2.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
  เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร � � � � � 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับปริญญาตรสีาขาคอมพิวเตอร ์ � � � � � 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยต่อการเปิดสอนในแต่ละภาค 
 การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนิน 
 การของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 
 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

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

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี 
 กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด 
 สอนในแต่ละปีการศึกษา 

� � � � � 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื 
 การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน 
 มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

 � � � � 

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ 
 จัดการเรียนการสอน � � � � � 

(9) อาจารย์ประจาํหลักสูตรทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ 
  อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ � � � � � 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รบัการพฒันา 
  วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี � � � � � 

(11) ระดับความพงึพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ท่ีมตี่อคุณภาพ 
  หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

   � � 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม ่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5  
        จากคะแนนเต็ม 5 

    � 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
1.1.3  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและ

นอกช้ันเรียน 
1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 
1.1.5  ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกล

ยุทธ์การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก
สถาบัน 

2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.4 นําผลที่ได้จาก 2.2 และ 2.3 ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key Performance 
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 จัดประชุม สัมมนา เพื่อการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมิน
หลักสูตรเป็นฐานในการปรับปรุง 
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4.2 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและกล
ยุทธ์การสอน 

4.3 ดําเนินการติดตาม และดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  สําเนาคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก จ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (มคอ. 1) 
พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก ก  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์  
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2559)  ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปน้ี 

 (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล 
 (3) นางฐิตารีย์ ปรมีศนาภรณ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

            ผู้ทรงคณุวุฒิ 

หัวข้อ 
รศ.ดร.ปานใจ  
ธารทัศนวงศ์ 

ผศ.ดร.ก่ิงกาญจน์  
สุขคณาภิบาล 

นางฐิตารีย์ ปรมีศนาภรณ์ 

โครงสร้างรวมของ
หลักสูตร มีจํานวนหน่วย
กิตตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 125 หน่วยกิต 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

จํานวนหน่วยกิตของใน
แต่ละหมวดวิชา 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 
 

แผนการศึกษาท่ีเปิดให้
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

รายวิชาและเน้ือหาใน
รายวิชาพื้นฐานทาง
การศึกษา วิชาบังคับ 
และวิชาเลือกมีความ
เหมาะสมกับหลักสูตร 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

จุดเด่นของหลักสูตร เป็นหลักสูตรท่ีตอบสนองการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของประเทศ 

1.รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
(Major) มีความทันสมัยและ
ครอบคลุมทุกดา้นท่ีจําเป็นใน
การประกอบอาชีพใน
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์และความรู้

หลักสูตรน้ีมีจุดเด่นในแง่วิชา
เฉพาะสาขาใน computer 
คือนํา Technology ใหม่ๆ ให้
นักศึกษาไดเ้รียนรู้และนําไปใช้
ในการทํางานจรงิได้ รวมถึง
ปลูกฝัง Logic ในทาง
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            ผู้ทรงคณุวุฒิ 

หัวข้อ 
รศ.ดร.ปานใจ  
ธารทัศนวงศ์ 

ผศ.ดร.ก่ิงกาญจน์  
สุขคณาภิบาล 

นางฐิตารีย์ ปรมีศนาภรณ์ 

พื้นฐานทางธุรกิจท่ีจําเป็น 
(วิชาบัญชี) 
2.คณาจารย์ผู้สอนเป็นทีมท่ี
เข้มแข็งประกอบด้วยผู้ท่ีมี
ความรู้ความเช่ียมชาญใน
สาขาวิชา 
3.ส่งเสริมให้นิสิตมคีวามเป็น
นักวิจัย สามารถสร้างผลงาน
โครงงานวิทย์ฯ ท่ีมคีุณค่าต่อ
ภาคอุตสาหกรรมและ
การศึกษา ด้วยหน่วยกิตรวม 6 
หน่วยกิต 
4.ส่งเสริมให้นิสิตได้
ประสบการณ์การฝึกงานจรงิ 
(รายวิชาฝึกงาน) 

คอมพิวเตอร ์ถึงแม ้
Technology ต่างๆ จะ
เปล่ียนไปตามยุคยังจําเป็น 
ต้องมเีพื่อ Apply ในการต่อ
ยอดได้อย่างไม่ลําบาก 

จุดด้อยของหลักสูตร วิชาเฉพาะเลือก 15 นก. 
แต่มีวิชาจํานวนมาก ซ่ึงจะ
ทําให้ยากในการจัดการ 
เพราะถ้ามีแล้ว นศ. เลือก
น้อย จะไม่คุ้ม แต่ถ้าไม่
เปิดเลย ตอนตรวจประกัน
คุณภาพหลักสูตรอาจมี
ปัญหาได้ ดังนั้นลอง
พิจาณาเป็นกลุ่มสัก 2 
กลุ่ม 

ไม่ม ี หลักสูตรนอกเหนือจากวิชาชีพ
ตัวเอง และ จําเป็นในการ
ทํางาน เช่น การเจรจาต่อรอง 
การนําเสนองานเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึง การ
นําเสนอในภาคภาษาอังกฤษ 
ส่วนใหญ่หลักสูตรจะเน้นในมมุ 
ฟัง พดู อ่าน เขียน นอกจากน้ี
ยังมใีนส่วนของหลักการบัญชี
ซ่ึงในชีวิตจริง นักศึกษาเมื่อไป
ทํางานจะไม่เข้าใจหลักการ
บัญชีทําให้ออกแบบงาน
ออกมาไม่ตรงตามความ
ต้องการเน่ืองจากพื้นฐานบัญชี
ท่ีจําเป็นน้อย ถ้าเทียบกับ
หลักสูตรพบว่ามใีห้ลงเพียง 1 
course ควรเพิ่มอีก 1 
course 

นิสิตควรได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพใน

ด้าน Data Science, Big 

Data, IoT 

Soft skill: ด้วยลักษณะของ
อาชีพสาขาวิทยาการ

ควรมีวิชาท่ีเป็นหลักในการคิด
อย่างสร้างสรรค/์Innovation 
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            ผู้ทรงคณุวุฒิ 

หัวข้อ 
รศ.ดร.ปานใจ  
ธารทัศนวงศ์ 

ผศ.ดร.ก่ิงกาญจน์  
สุขคณาภิบาล 

นางฐิตารีย์ ปรมีศนาภรณ์ 

ด้านใดบ้าง เพิม่เตมิจาก
ด้านวิชาการ  

คอมพิวเตอร ์หลักสูตรมุ่งเน้น
การพํมนา technical skill 
เป็นหลัก อาจทําให้ soft skill 
ขาดหายไป soft skill ท่ีดีๆ 
เช่น การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ การทํางานเป็น
ทีม การปรบัตัว ฯลฯ 

รวมถึงนิสิตควรมคีวามกล้า
แสดงออกในความคดิในงาน
ของตน เพราะจะเห็นจากท่ี
นิสิตออไปปฏิบิตงิานมักไม่กล้า
แสดงความคิดท่ีตนเองคิดต่อ
ช้ินงานต่างๆ 

ข้อแนะนําท่ีจะช่วย
พัฒนาและปรับปรงุ
หลักสูตร/การบริหาร
หลักสูตร ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของสังคม
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

ให้ดูเอกสารประกอบเป็น
มาตรฐานวิชาชีพด้าน IT 

ในอาเซียน 

1.เทคนิคการเรียนการสอนใน
ลักษณะ creative 
technology เช่น Flipped 
classroom เป็นต้น 
2.การฝึก soft skill ใน
รายวิชาด้วยการสอดแทรก
การทํางานเป็นทีม เป็นต้น 
3.การสร้างนิสัย การเรยีนรู้
ด้วยตนเอง สามารถศึกษา
ค้นคว้านอกห้องเรียนได ้
เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันไป
เร็วมาก ต้องปรับตัวได ้
(สําหรบันิสิต) 

ในการทํา Project จบ ควรให้
นักศึกษาจับ Technology 
ใหม่ๆ และปัจจุบันต่อยอดจาก
ส่ิงท่ีเรียนมาแล้วพัฒนาเป็น 
project จบ ซ่ึงจะทําให้
หน่วยงาน หรือ องค์กรสนใจ
มากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบัน 
โครงงานบางโครงงานท่ีนิสิต
นําเสนอจะเป็นการออกแบบ
ระบบธรรมดา และไม่ม ี
Technology ใหม่ๆ เข้ามา
ประกอบ Project 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
 

จากข้อวิพากษ์ดังกล่าวทางหลักสูตรได้ดําเนินการดังน้ี 

1. เปิดสอนรายวิชาที่เก่ียวกับกับ Data Science และ Big Data ได้แก่ คพ 445 ระบบคลังข้อมูล คพ 446 การทํา
เหมืองข้อมูลเบื้องต้น คพ 462 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น และ คพ 464 การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 

2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ IoT ในรายวิชา คพ 434  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเบื้องต้น 
คพ 435  ระบบฝังตัวเบื้องต้น และ คพ 436  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ 

3. สอดแทรกการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ในรายวิชาโครงงาน คพ 498 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 และ คพ 499 

โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 และ รายวิชาที่มีปฏิบัติการ 

4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในแขนงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น Augmented Reality, Pattern 

Recogition,  Brain-computer Interface, Data Analytics , Computer Vision และ Mobile Computing  ใน
รายวิชาโครงงาน คพ 498 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 และ คพ 499 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 รวมทั้งรายวิชา 
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คพ 215 การโปรแกรมเกม คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ คพ 316 การโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา คพ 353 
เว็บเทคโนโลยี และคพ 461 คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้น   
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปี
การศึกษา 2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจาก
ผู้ใช้บัณฑิต ดังน้ี 

มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ ท่ีสําเร็จการศึกษารวม 72 คน โดยได้รับ
แบบสํารวจกลับมาจํานวน 25  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 34.72 จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีตอ่บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เฉล่ียเท่ากับ 
4.02 (100.6/25) 

หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพิ่มเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 

ลําดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

เฉล่ีย  

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  72 คน  

2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

25 คน  

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.29 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 3.98 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 3.70 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.30 

 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้ คะแนน 3.82 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 34.72 
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3. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งแบบสอบถาม
ความคิดเห็นในการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับ
ผู้บังคับบัญชา/นายจ้างบัณฑิต สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ดังน้ี 
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5. ด้านทักษะการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มีความสามารถ/ทักษะในการติดต่อส่ือสารด้วยภาษาไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสม 

0 3 1 0 0 

มีความสามารถ/ทักษะในการติดต่อส่ือสารด้านภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 2 1 0 0 

มีความสามารถพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ 3 1 0 0 0 

มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง(ตามสายงาน) 3 1 0 0 0 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

3 1 0 0 0 
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มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สํานักงานและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสาย
งาน 

3 1 0 0 0 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์  

- 

อยากให้เน้นในเร่ืองของการปฏิบัติให้มาก 

สามารถเรียนรู้และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพื่อใช้กับงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี 
เพิ่มการส่ือสารภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนเนื่องจากต้องใช้ในการประสานงานมากข้ึนในปัจจุบัน รวมถึงปัจจุบันมีทค
โนโลยีการเขียนโปรแกรมเพิ่มข้ึนแต่ยังต้องการให้บัณฑิตมี logic พื้นฐานการเขียนโปรแกรมซึ่งจะต่อยอดได้ง่าย
กว่า 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ท่านคาดหวัง  

สามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการส่ือสารและถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีความรู้ความสามารถในสายงาน และสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ 

ต้องการให้เพิ่มจํานวนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาน้ีให้เป็นคนที่มีความสามารถและสามารถทํางานได้
จริงๆ 

กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น 

ความเห็นทั่วไป 

- 
- 

อยากให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยสร้างแนวคิดในการทํางานที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบ มีความอดทน มีแนวคิดที่จะ
แก้ไขปัญหา 

โดยรวมแล้ว ok ครับ 

 
4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ส่งแบบสอบถามความ
คิดเห็นในการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ให้กับศิษย์เก่า สรุปความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 

1. โครงสร้างหลักสูตรมีจํานวน 130 หน่วยกิต(6 responses) 
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มากไป 1 

เหมาะสม 5 

น้อยไป 0 

ข้อแนะนํา/เหตุผล 

- 
- 
- 

ไม่มากไปสําหรับ 4 ป ี

เหมาะสม 

ลดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2. จํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวด 

หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับ 41 หน่วยกิต(6 responses) 

มากไปเหมาะสมน้อยไป16.7%83.3% 

มากไป 0 

เหมาะสม 5 

น้อยไป 1 

ข้อแนะนํา/เหตุผล(6 responses) 

- 
- 
- 
- 

เหมาะสม 

ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย และใช้ภาษาที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

หมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก 24 หน่วยกิต(6 responses) 

 

มากไป 1 

เหมาะสม 4 

น้อยไป 1 

ข้อแนะนํา/เหตุผล(6 responses) 

- 
- 
- 
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- 

เหมาะสม 

เพิ่มหน่วยกิตในส่วนน้ีให้มากข้ึนและลดในส่วนอื่นๆลง 

3. แผนการศึกษาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา(6 responses) 

มากไปเหมาะสมน้อยไป50%50% 

มากไป 0 

เหมาะสม 3 

น้อยไป 3 

ข้อแนะนํา/เหตุผล(6 responses) 

- 
- 
- 

วิชายังไม่ค่อยมีให้เลือกมากเท่าไหร่ 

เหมาะสม 

แผนการศึกษากําลังดี 

4. ท่านได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ในรายวิชาใด ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพมากที่สุด 
(เรียงจากมากที่สุด 5 รายวิชา)(6 responses) 

Project / Database / Java / SA / C 
Data communication 
CP212 CP111 CP251 CP352 CP241 
CP212, CP121, CP342, CP461, CP241 
CP342 ,CP111,CP212,CP241,CP482 
PHP , SQL ,JAVA, SA 

5. ท่านได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ในรายวิชาใด ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีพ
ของตนเองได้มากที่สุด (เรียงจากมากที่สุด 5 รายวิชา)(6 responses) 

Project / Database / Java / SA / C 
Data communication 
CP212 CP111 CP251 CP352 CP241 
CP212, CP121, CP342, CP461, CP241 
CP342 ,CP111,CP212,CP241,CP482 
PHP , SQL ,JAVA, SA 

ภาพรวมของหลักสูตร 

ท่านคิดว่าหลักสูตรน้ี มีจุดเด่นด้านใดบ้าง(6 responses) 

- 
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- 

ได้เรียนวิชาหลากหลาย 

Programming 

กระบวนการคิด ตีโจทย์ให้แตก 

บุฎคลากรมีคุณภาพ 

ท่านคิดว่าหลักสูตรน้ี มีจุดด้อยด้านใดบ้าง(6 responses) 

น่าจะมีวิชาให้เลือกลงมากกว่าน้ี 

ในบางรายวิชาเช่นชีววิทยา เคมี ไม่เกี่ยวข้องทําให้ต้องทุ่มเทให้กับส่ิงที่ไม่เกี่ยวข้องมากเกินไป ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในด้านคอมพิวเตอร์ลดลง 

ไม่ทันสมัย 

การปล่อยให้มีความละหลวม ที่ส่อให้นิสิตทุจริต 

มีการเรียน ฟิสิก, เคมี, ชีวะ ซ่ึงไม่ได้นําไปใช้กับการทํางาน 

- 

ท่านคิดว่านิสิต ควรได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านใด(6 responses) 

ด้านการลงมือทําจริงๆ ประสบการณ์จริงๆ 

Computer network and virtualization 

ด้านกระบวนการคิด และ การหาแนวทางในการแก้ปัญหา 

การลงมือปฏิบัติจริง การค้นคว้าหาข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและสามารถอธิบายได้ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมใน
หน้าที่ของตนเอง 

ฝึกคิดด้วยตนเอง 

Logic 

ท่านมีข้อเสนอแนะใดที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร/บริหารหลักสูตร(6 responses) 

- 
- 
- 

ปรับรายวิชาให้ทันสมัยข้ึน และควรมีวิชาด้านคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายและให้นิสิตสามารถเลือกตามความสนใจ
หรือตามถนัดได้ 
เพิ่มความรู้เร่ืองใหม่ๆ 

ในหมวดวิชาเลือก นิสิตยังไม่มีสิทธิเสรีในการเลือกแบบจริงๆ อาจจะเพราะขาดแคลนบุคลากรหรือปัญหาอ่ืนๆ 
อยากให้แก้ไขในส่วนนี้อย่างจริงจัง ถ้าเป็นไปได้อยากให้นําหลักสูตรในมหาลัยต่างประเทศนํามาปรับใช้ เพราะใน
หลายๆวิชามีความหน้าสนใจกว่า 
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1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ส่งแบบสอบถาม
ความคิดเห็นในการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ให้กับคณาจารย์ใน
หลักสูตร สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
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ความพึงพอใจของท่านต่อคําถามเหล่านี้ 
 

 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ท่านพอใจในการปรับตัวของนิสิต ในด้านการเรียนมากน้อยเพียงใด 1 5 2 0 0 

ท่านมีโอกาสให้ความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตมากน้อยเพียงใด 3 5 0 0 0 

ท่านคิดว่านิสิตมีความเครียดกับการเรียนมากน้อยเพียงใด 0 3 5 0 0 

ท่านคิดว่านิสิตจะเป็นสามารถประกอบอาชีพตามสาขาได้ดีมากน้อย
เพียงใด 

2 3 3 0 0 

ท่านคิดว่าหลักสูตรน้ีได้สร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติเพียงใด 2 5 1 0 0 

ท่านคิดว่าการบริหารหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีระบบการ
ประสานงานมากน้อยเพียงใด 

0 3 3 2 0 

ท่านคิดว่ากระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรมีปัญหามากน้อยเพียงใด 0 2 4 0 2 

ท่านคิดว่าการบริหารหลักสูตรมีการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด 1 3 3 1 0 

ท่านมีความเข้าใจและความพร้อมในการสอนในหลักสูตรมากน้อยเพียงใด 1 6 1 0 0 

ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบการควบคุมคุณภาพต่อการประเมินการสอน
ในหลักสูตรมากน้อยเพียงใด 

1 4 2 1 0 

ท่านมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนของตนเองมากน้อยเพียงใด 1 7 0 0 0 
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วิชาที่ท่านสอน ได้แก่ (โปรดระบุ)(8 responses) 

CP111, CP499 
CP111 CP212 CP241 CP342 CP463 
CP212 CP241 CP444 CP251 IT512 
Cp431 
CP482 Algorithms, CP461 Introduction to computer vision, CP111 Computer Programming, IT510 Computer 
Networks and Security, IT521 Business Analytics, IT513 Research methodology in IT 
cp 121 cp 322 cp201 ma221 

สาธิตวิธีทํา ให้ปัญหาให้นิสิตแก้ไขด้วยตัวเอง ให้นิสิตเป็น tutor ช่วยเหลือนิสิตที่ทําไม่ได้ 
Database Systems, Object-Oriented Systems Analysis and Design, Visual Basic Programming, Data Structure, 
and Management Information Systems 
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ความเห็นอื่นๆ 

ท่านคิดว่าหลักสูตรน้ี มีจุดเด่นด้านใดบ้าง(8 responses) 

มีเน้ือหาครอบคลุมอย่างเพียงพอที่จะสร้างนักคอมพิวเตอร์เพื่อทํางานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 
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สร้างนักพัฒนาโปรแกรมที่เป็นความต้องการของตลาด เพิ่มองค์ความรู้ในด้านธุรกิจ 

อาจารย์มีความรู้จริง ต้ังใจสอน 

ใส่ใจนิสิต 

มีวิชาเลือกที่หลากหลาย 

เน้นการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ 

เป็นที่ต้องการต่อตลาดในด้านต่างๆ 

n/a 

ท่านคิดว่าหลักสูตรน้ี มีจุดด้อยด้านใดบ้าง(8 responses) 

เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการยังไม่ทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไอทีที่เปล่ียนเร็วมาก 

งบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์มีจํากัด 

งบประมาณไม่เพียงพอ อาจารย์ไม่เพียงพอ 

เตรียมเอกสารเยอะ 

วิชาบังคับยังไม่ครอบคลุม body of knowledge ทั้งหมด 

ไม่มี 

อาจารย์ในหลักสูตรไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากหลักสูตรด้านนี้ต้องพัฒนาตนเองตามเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลงไป 

n/a 

ท่านคิดว่านิสิต ควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในด้านใด(8 responses) 

1. การได้ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 2. ภาษาอังกฤษ 

การพัฒนาโครงงานกับความต้องการของชุมชน 

ภาษาอังกฤษ การค้นคว้าด้วยตนเอง ความรับผิดชอบ แรงบันดาลใจ 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ด้านวิชาการและด้านกิจกรรมที่ใช้ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน 

จรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรม 

ด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

n/a 

ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร/การบริหารหลักสูตร(8 responses) 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้เน้ือหาของแต่ละรายวิชาสอดรับกันมากยิ่งข้ึนและทันสมัย 2. พัฒนากระบวนการสอน
ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ด้วยตนเองให้มากข้ึน ลดการสอนแบบบรรยาย 

สงเสริมนโยบายและงบประมาณในการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน 

เพิ่มอัตราอาจารย์ ส่งเสริมให้สามารถเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ด้วยค่าสอนที่แข่งขันได้ 

เพิ่มเน้ือหาทาง graphic, animation 

ควรจะต้องมีการเพิ่มจํานวนอาจารย์ในหลักสูตรอย่างเร่งด่วน 
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ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และเน้นคุณธรรมของผู้ประกอบอาชีพ 

อาจารย์ปัจจุบันมีคุณภาพ แต่ควรเพิ่มจํานวนอาจารย์ให้สอดรับกับจํานวนนิสิต 
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5. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้สอบถามความ
คิดเห็นของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ (นิสิตจบปีการศึกษา 2558) ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร พบว่า นิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (คะแนน 4.24 จากคะแนนเต็ม 5)  
รายละเอียดเป็นดังน้ี  

ผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร สําหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย  

คําชี้แจง : ผู้ประเมิน คือ นิสิตปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตร ใช้ประเมินภายในปีสุดท้าย ก่อนจบการศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไป 
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา  2558 

 5  ระดับมากที่สุด    หมายถึง   ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับมากที่สุด 
 4  ระดับมาก          หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับมาก 
 3 ระดับปานกลาง    หมายถึง   ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับปานกลาง 
 2 ระดับน้อย    หมายถึง   ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อย 
 1 ระดับน้อยที่สุด     หมายถึง   ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด 

 

 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร (จํานวนผู้ตอบ 16 คน จาก 58 คน) 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

Average 

หลักสูตร  

   1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.34 
   2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.23 
   3. มีปฏิทินการศึกษาและตารางการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน 4.31 

   4. วิชาเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี เหมาะสม สอดคล้องความต้องการ 3.73 
   5. จํานวนช่ัวโมงเรียนในแต่ละวิชาเหมาะสม 4.26 

อาจารย์ผู้สอน  

  1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.60 
  2. อาจารย์สอนโดยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 4.19 
  3. อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหา และเวลาที่กําหนด 4.33 
  4. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ และพฒันาตนเองสมํ่าเสมอ 4.36 
  5. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานิสิตได้เหมาะสม 4.33 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

Average 
  6. ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม 4.44 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
  1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.01 

  2. ระบบบริการห้องสมุดเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้ 3.94 
  3. ระบบสารสนเทศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.91 
การจัดการเรียนการสอน  
  1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.36 

  2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 

4.20 

  3. องค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน 4.19 
  4. วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 4.21 
  5. การใช้ส่ือประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.19 
  6. ส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางการวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่
เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

4.27 

การวัดประเมินผล  

   1. วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน 4.36 
   2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 4.30 
   3. ระบบการวัดและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามเวลา 4.33 
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน  
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.23 
  2. ด้านความรู้ 4.34 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.34 
  4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.16 

  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.26 
   6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.24 

รวมทุกด้าน 4.24 
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ภาคผนวก ง  ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล  นางศศิวิมล สุขพัฒน์ 
ตําแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งบริหาร  - 

สังกัด   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
ท่ีอยู่   114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
E-mail   sasivimon@g.swu.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีได้รับ สถานท่ีศึกษา ปีที่จบการศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540 

ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2547 

บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
Sukaphat, S., Nanthachaiporn, S., Upphaccha, K., & Tantipatrakul, P. (2016). Heart Rate 

Measurement on Android Platform. The International Conference on Electrical 

Engineering/Eletronics, Computer, Telecommunications and Information Technology 
(pp. 1-5). Chiang Mai, Thailand: IEEE. 

Sukaphat, S., Taveewit, S., Niyomthum, C., & Chatnopakun, S. (2014). A Development of 
Activity Recognition on Android Platform for Interaction Game Console. The 

International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (pp. 
353-358). Brno, Czech Republic: Mendel. 

Wiwatwattana, N., Sukaphat, S., Putwanpen, T., Thongnuch, S., & Kanokudomsin, P. (2014). 
Augmenting for Puchasing with Mobile: Usage and Design Scenario for Ice Dessert. The 

International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (pp. 
446-450). Crete, Greece: IEEE. 
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Wiwatwattanaa, N., Sukaphat, S., Puchongkarata, P., Chaigrajanga, S., & Khunratchatapairoja, H. 
(2013). An Augmented Reality Mobile System for Products Display. International 

Conference on Intelligent Systems and Image Processing (pp. 212-217). Kitakyushu, 
Japan: The Institute of Industrial Applications Engineers. 

Sukaphat, S. (2013). An Applying of Accelerometer in Android platform for Controlling Weight. 
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Japan: International Academy Institute. 

Sukaphat, S. (2011). An Implementation of Location-Based Service System with Cell Identifier 
for Detecting Lost Mobile. The World Conference on Information Technology (pp. 949-
953). Istanbul, Turkey: ELSEVIER. 

 
บทความวิชาการ 
ศศิวิมล สุขพัฒน์. (2555). การบริการบอกตําแหน่งด้วย LBS: Location-Based Service (LBS: Location-

Based Service). วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มศว, 28(2), 173-184. 
 
ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
(1) ศศิวิมล สุขพัฒน์, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอ็นเอฟซีในระบบตรวจสอบการเข้าช้ันเรียน, แหล่งทุนคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 2559 
(2) ศศิวิมล สุขพัฒน์,การวัดชีพจรที่ปลายน้ิวด้วยวิธีการโฟโตพลิธีสโมแกรมบนแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม, แหล่ง

ทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 2558 
(3) ศศิวิมล สุขพัฒน์, การรู้จําอิริยาบถของมนุษย์ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคล่ือนไหวบนแพลตฟอร์มแอน

ดรอยด์เพื่อนําเสนอในรูปแบบโมเดล 3 มิติ, แหล่งทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปี 2557 

(4) ศศิวิมล สุขพัฒน์, การประยุกต์ใช้วัตถุสัญลักษณ์บนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน, แหล่งทุนมหาวิทยาลัย- 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 2557 

(5) ศศิวิมล สุขพัฒน์, การประยุกต์ใช้แอคเซเลอโรมิเตอร์บนแอนดรอยด์แพลตฟอร์มเพื่อคํานวณปริมาณ
แคลอรีที่เผาผลาญจากการออกกําลังกาย, แหล่งทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปี 2555 
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ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบ  
รหัสวิชา รายวิชา 

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 

คพ 214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์2 

คพ 316 การโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา 

คพ 493 การฝึกงาน 

คพ 495 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 

คพ 498 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  

รหัสวิชา รายวิชา 

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  

รหัสวิชา รายวิชา 

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
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ปริญญาตรี 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526 

ปริญญาโท 
พบ.ม.(สถิติประยุกต์) 
สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2528 

บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
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บทความวิชาการ 
- 

ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
- 

ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบ  
รหัสวิชา รายวิชา 

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 

คพ 201   คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คพ 323 ระบบปฏิบัติการ 

คพ 493 การฝึกงาน 

คพ 495 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 
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คพ 498 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

รหัสวิชา รายวิชา 

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 
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บทความวิชาการ 
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ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
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ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบ  
รหัสวิชา รายวิชา 

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

รหัสวิชา รายวิชา 

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 
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ตําแหน่งวิชาการ อาจารย์ 
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คุณทหารลาดกระบัง 

2539 

ปริญญาโท M.S. (Electrical 
Engineering) 

University of Florida, USA 2543 

ปริญญาเอก Ph.D.( Electrical 
Engineering and 
Computer 
Engineering) 

University of Florida, USA 2552 

บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
Charoenruengkit, W., Vararuth, V. & Dasri, P. (2016). An Interactive Decision Support System for 

Scheduling Exam Timetable Problem. AU-IGRC2016, AU-International Graduate 

Research Conference 2016. (pp. 448-451). Bangkok, Thailand. 
Charoenruengkit, W & Erdol, N.  (2009). Multiband Excitation for Speech Enhancement. IEEE 

13th Digital Signal Processing Workshop and 5th IEEE Signal Processing Education 

Workshop, (pp. 10-15). Marco Island, FL. 
Charoenruengkit, W., Erdol, N. & Gunes, T. (2006). Parametric approach for speech denoising 

using multitapers. 14th European Signal Processing Conference, (pp. 1-5). Florence, 
Italy. 
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 บทความวิชาการ 
- 
 

ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ, การพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟด้วยแผงวงจรกําหนดตําแหน่งบนโลก (จีพีเอส) ที่
เข้าถึงได้สะดวก, แหล่งทุนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2557 

 
ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบ  

รหัสวิชา รายวิชา 

คพ 241 โครงสร้างข้อมูล 

คพ 495 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คพ 498 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 

คพ 499 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 
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ชื่อ-นามสกุล  นายจันตรี ผลประเสริฐ 
ตําแหน่งวิชาการ อาจารย์ 
ตําแหน่งบริหาร  - 

สังกัด   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
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รหัสวิชา รายวิชา 

คพ 431 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

คพ 432 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 

คพ 433 ระบบแบบกระจาย 

คพ 434 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเบื้องต้น 

คพ 435 ระบบฝังตัวเบื้องต้น 

คพ 436 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ 
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ภาคผนวก จ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้าง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

เกณฑ์ สกอ 

พ.ศ.2558 
โครงสร้าง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

รายละเอียด หน่วยกิต หน่วยกิต รายละเอียด หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94  72 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 

2.1  วิชาแกน   23  2.1  วิชาแกน   18 

    2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                         

 6 

    2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา  12 
2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 71  2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 71 

2.2.1  วิชาพฒันาทักษะการ
เรียนรู ้

 6  2.2.1  วิชาพฒันาทักษะ
การเรยีนรู ้

 6 

2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  41  2.2.2 วิชาเฉพาะดา้นบังคับ  47 
2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 24  2.2.3 วิชาเฉพาะดา้นเลือก          18 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 130 120 รวม ไม่น้อยกว่า 125 

 
2. รายละเอียดการปรับปรุง   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 

1.วิชาแกนร่วม  1.วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน  

 

คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
MA 116 Calculus II 
บุรพวิชา: คณ 115  หรือได้รับความ
เห็นชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรม
กําลัง อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 

คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
MA 116 Calculus  II 
บุรพวิชา: คณ 115   
ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรม
กําลัง อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 

บุรพวิชา ตัด หรือไดรั้บ
ความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
(หมายเหตุ นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนในรายวิชา 
คณ 116 ได้เม่ือสอบผ่าน
รายวิชา คณ 115) 

1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา 17 หน่วยกิต 2.1 วิชาแกนเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต ลดจํานวนหน่วยกิต 
ธร 101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจ  
2(2-0-4) 

 ตัดออก 
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BU 101 Introduction to Business  
ศึกษาถึงการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการ
ดําเนินธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจเก่ียวกับ 
การบัญชี การเงิน การผลิต การจัดซื้อ 
การขาย การบริหารสํานักงาน การบริหาร
พนักงาน การใช้เอกสารเครดิต การส่ัง
สินค้าเข้า การส่งสินค้าออก การ
ประกันภัย และคณิตศาสตร์ธุรกิจ 
บช 201 การบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
AC 201 Fundamentals of 
Accounting  
ศึกษาเก่ียวกับหลักและวิธีการทําบัญชี 
ต้ังแต่เร่ิมต้นจนถึงงบบัญชีส้ินปี รวมทั้งงบ
ทดลอง บัญชีการค้า บัญชีกําไรขาดทุน 
และงบดุล 

 ตัดออก 
 

คพ 381 การคํานวณเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
CP 381 Numerical Computatio 
เลขคณิตคอมพิวเตอร์ ความคลาดเคล่ือน
แบบต่าง ๆ การหาค่าประมาณโดย
อนุกรม ตรีโกณมิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการคํานวณเชิงตัวเลขn 

คพ 381 การคํานวณเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
CP 381 Numerical Computatio 
การคํานวณเชิงตัวเลข ความคลาด
เคล่ือนที่เกิดข้ึนจากกระบวนการในการ
คํานวณเชิงตัวเลข การหาค่าประมาณโดย
อนุกรม ตรีโกณมิติ การหาค่าโดยวิธีการ
ประมาณค่าในช่วงและนอกช่วงของข้อมูล
ที่กําหนด การถดถอยเชิงเส้น การหาราก
ของสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น ระบบสมการ
เชิงเส้น การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
การคํานวณหาเมตริกซ์ไอเกนแวลู การ
ประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ในการคํานวณด้วย
คอมพิวเตอร์ 

เปล่ียนแปลง 
คําอธิบายรายวิชา 

คพ 402 สถิติสําหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

คพ 402 สถิติสําหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

เปล่ียนแปลง 
คําอธิบายรายวิชา 
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CP 402 Statistics for Computer 
Science 
ข้อมูล ตัวแปร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การ
แจกแจงความถ่ีและกราฟ สถิติพรรณนา 
ความน่าจะเป็นและกฏการนับ การแจง
แจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง การ
แจกแจงแบบปกติ ช่วงความเช่ือม่ัน การ
ทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการ
ถดถอย การวิเคราะห์ความแปรผัน สถิติ
ประยุกต์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
หลักการเบื้องต้นของการค้นหาความรู้
จากฐานข้อมูล 

CP 402 Statistics for Computer 
Science 
ข้อมูล ตัวแปร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การ
ออกแบบการทดลอง การแจกแจงความถ่ี
และกราฟ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น
และกฏการนับ การแจงแจงความน่าจะ
เป็นแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงแบบปกติ 
ช่วงความเช่ือม่ัน การทดสอบสมมติฐาน 
สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์
ความแปรปรวน สถิติประยุกต์ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักการ
เบื้องต้นของการค้นหาความรู้จาก
ฐานข้อมูล 

2. วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้    2. วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้     
วทศ 301  ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
SCI 301 English for Science I 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และ
เขียน รวมทั้งมีความเข้าใจหลักไวยากรณ์ 
โครงสร้างและสํานวนที่ใช้ในเนื้อหา
บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโดยเน้นทักษะการอ่านและ
การฟังเพื่อความเข้าใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วทศ 301  ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
SCI 301 English for Science I 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และ
เขียน ความเข้าใจหลักไวยากรณ์ 
โครงสร้างและสํานวนภาษาอังกฤษใน
เนื้อหาบทเรียนและบทความทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เปล่ียนแปลง 
-หน่วยกิต 
-คําอธิบายรายวิชา 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
SCI 302 English for Science II 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และ
เขียน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์
บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโดยเน้นทักษะการพูดและ

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และ
เขียนภาษาอังกฤษในการตีความและ
สังเคราะห์บทเรียนและบทความทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เปล่ียนแปลง 
-หน่วยกิต 
-คําอธิบายรายวิชา 
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การเขียนที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

 
 

3.วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3.วิชาเฉพาะด้านบังคับ  
3.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  
คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
CP 251 Web Programming 
หลักการของเวิร์ลไวด์เว็บ เทคโนโลยีมัล
ติมิเดีย เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ
เพจ การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ 

คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
CP 251 Web Programming 
หลักการของเวิร์ลไวด์เว็บ เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การโปรแกรม
ฝ่ังไคลเอนต์ การโปรแกรมฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ 
การออกแบบและการสร้างเว็บแอปพลิเค
ชัน 

เปล่ียนแปลง 
คําอธิบายรายวิชา 

คพ 342 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
CP 342 Database System 
ศึกษาแนวคิดของระบบฐานข้อมูล 
หลักการทํางานของระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ภาษาเชิงโครงสร้างสําหรับการ
จัดการและการเรียกใช้ฐานช้อมูล การ
รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล การกู้
คืนระบบฐานข้อมูล และการออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลตามกรณีศึกษา 

คพ 342 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
CP 342 Database System 
หลักการทางคณิตศาสตร์สําหรับ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างโมเดลและ
การออกแบบ การนอร์มัลไลเซชัน เอสคิว
แอล การจัดการไฟล์ และการทําดัชนี 
กระบวนการคิวรี การรักษาความปลอดภัย
ในฐานข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล 
ทรานแซกชัน และการควบคุมสภาวะ
พร้อมกันและกระบวนการกู้คืน 

เปล่ียนแปลง 
-หน่วยกิต 
-คําอธิบายรายวิชา 

3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์ 

3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์ 

 

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
3(2-2-5) 
CP 111 Computer Programming 
วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและ
ความหมายของภาษาโปรแกรมข้ันสูง การ
เขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วยภาษาข้ัน
สูง และการประยุกต์ใช้งาน 

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์1    
3(2-2-5) 
CP 111 Computer  Programming I 
วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและ
ความหมายของภาษาโปรแกรมข้ันสูง ไอ
เดนติไฟเออร์ ตัวแปร ค่าคงที่ ชนิดข้อมูล 
การแสดงผล ตัวดําเนินการ นิพจน์ 
โครงสร้างควบคุม การสร้างและการใช้งาน

เปล่ียนแปลง 
1. ช่ือวิชา 
2. อธิบายรายวิชา 
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ฟังก์ชัน อาร์เรย์ สตริง พอยน์เตอร์ การ
เขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วยภาษาข้ัน
สูง และการประยุกต์ใช้งาน 

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
CP 212 Object Oriented 
Programming 
หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การ
พัฒนาโปรแกรมและการประยุกต์ 

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
CP 212 Object Oriented 
Programming 
หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การ
ออกแบบ การทดสอบ เทคนิคการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ คุณลักษณะของภาษา
โปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการแพ็กเกจ 
การแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดการ
ข้อยกเว้น การติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก 
การเช่ือมต่อฐานข้อมูล การพัฒนา
โปรแกรมและการประยุกต์  

เปล่ียนแปลง 
คําอธิบายรายวิชา 

คพ 214 การโปรแกรมวิชวเบสิก 3(2-2-5) 
CP 214 Visual Basic Programming 
ลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบ
วิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะ การ
ออกแบบสร้างฟอร์มและเมนู การ
ประมวลผลฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม
โดยใช้ภาษาแบบวิชวลสําหรับการพัฒนา
โครงงาน 

คพ 214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์2 
3(2-2-5) 
CP 214 Computer  Programming II 
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วย
เคร่ืองมือข้ันสูง การทดสอบโปรแกรม การ
ออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ และการ
ประยุกต์ใช้งาน 

เปล่ียนแปลง 
1.ช่ือวิชา 
2.คําอธิบายรายวิชา 

3.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  3.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ   
คพ 121 หลักการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 
CP 121 Computer Science Principle 
หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ใน
ระดับต่างๆ ต้ังแต่ กระบวนการ
ประมวลผล บิตและการแทนข้อมูล 
โครงสร้างลอจิก ดิจิตอล สถาปัตยกรรม
ของชุดคําส่ัง ภาษาแอสเซมบลี และ

คพ 121 วิทยาการคอมพิวเตอร์และการ
โปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
CP 121 Introduction to Computer 
Science and Programming 
ความรู้พื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักคิดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ วิธีคิดและวิธีการของการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีคิดเชิง

เปล่ียนแปลง 
1.ช่ือวิชา 
2.คําอธิบายรายวิชา 
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กรณศีึกษาบนคอมพิวเตอร์จําลอง  กระบวนการในงานด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
คพ 431 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CP 431 Data Communication and 
Computer Network                                           
หลักการการส่ือสารข้อมูล  เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมการส่ือสาร
ข้อมูลและโปรโตคอล 

คพ 431 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CP 431 Data Communication and 
Computer Network                                                 
หลักการการส่ือสารข้อมูล องค์ประกอบ
ข้ันพื้นฐานของระบบการส่ือสารข้อมูล 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมการ
ส่ือสารข้อมูลและโปรโตคอล โปรโตคอล
การหาเส้นทางแบบสถิตและพลวัต การ
ควบคุมการเข้าถึง การสร้างเครือข่ายด้วย
อุปกรณ์แลนสวิทช่ิง การสร้างเครือข่าย
แลนเสมือน โปรโตคอลช้ันทรานสปอร์ต 
โปรโตคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลขไอ
พี 

เปล่ียนแปลง 
คําอธิบายรายวิชา 

3.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

3.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 

คพ 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
3(3-0-6) 
CP322 Computer Architecture 
หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวน
ทัศน์ รูปแบบภาษาและความหมาย 
หลักการนามธรรม วัตถุ การวิเคราะห์
ประโยคคําส่ังของภาษาคอมพิวเตอร์ 

คพ 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
3(3-0-6) 
CP322 Computer Architecture 
โครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การ
กําหนดเลขที่อยู่ในหน่วยความจํา 
ชุดคําส่ังเคร่ีอง โปรแกรมย่อย  
การดําเนินการบนหน่วยควบคุม ไมโคร
โปรแกรมคอนโทรล ดิจิตอลลอจิก  
การสร้างหน่วยควบคุมจากวงจรตรรกะ 
ระบบตัวเลข การสร้างหน่วยคํานวณและ
ตรรกะจากวงจรตรรกะ หน่วยความจํา 
การสร้างหน่วยความจําจากวงจรตรรกะ 
ระบบพื้นฐานการนําข้อมูลเข้าและออก 

เปล่ียนแปลง 
คําอธิบายรายวิชา 
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3.5 กลุ่มอ่ืนๆ             5 หน่วยกิต 3.5 กลุ่มอ่ืนๆ               8 หน่วยกิต เพิ่มจํานวนหน่วยกิต 
คพ 493 การฝึกงาน         1(0-135-0) 
CP 493 Intership 
เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ โดยต้องผ่าน
การฝึกงานไม่น้อยกว่า 351  ช่ัวโมง และ
รู้จักนําความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ไปใช้ในการทํางาน โดยเน้นให้มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

คพ 493 การฝึกงาน         1(0-8-0) 
CP 493 Intership 
เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ โดยต้องผ่านการ
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 201  ช่ัวโมง และรู้จัก
นําความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปใช้
ในการทํางาน โดยเน้นให้มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

เปล่ียนแปลง 
-หน่วยกิต 
-คําอธิบายรายวิชา 

 คพ 498 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1  
3(0-6-3) 
CP 498 Individual Computer Project 
ศึกษาค้นคว้ากําหนดปัญหารวิจัยและการ
ออกแบบการทดลองดําเนินงานวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์I 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 

คพ 499 โครงงานคอมพิวเตอร์   
3(2-2-5) 
CP 499 Individual Computer Project 
ศึกษาค้นคว้ากําหนดปัญหาวิจัยและการ
ออกแบบการทดลองดําเนินงานวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์I 

คพ 499 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2  
3(0-6-3) 
CP 499 Individual Computer Project 
II  
พัฒนาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาให้สอดคล้อง
กับโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 และนําเสนอ
ผลงานสู่สาธารณะ 

เปล่ียนแปลง 
1. ช่ือวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. คําอธิบายรายวิชา 

4. วิชาเลือกเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต 4. วิชาเลือกเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต ลดจํานวนหน่วยกิตลง 
คพ 317 หลักภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 
CP 317 Programming Language 
Concepts 
หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวน
ทัศน์ รูปแบบภาษาและความหมาย 
หลักการนามธรรม วัตถุ การวิเคราะห์
ประโยคคําส่ังของภาษาคอมพิวเตอร์ 

คพ 317 หลักภาษาโปรแกรมและ
โปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
CP 317 Programming Language and 
Processors 
หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวน
ทัศน์ รูปแบบภาษาและความหมาย   
การออกแบบและพัฒนาคอมไพเลอร์  

เปล่ียนแปลง 
1.ช่ือวิชา 
2.คําอธิบายรายวิชา 
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การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาโปรแกรม 
การวิเคราะห์กฏเกณฑ์ตามบริบทภาษา 
การสร้างคําส่ังของภาษาโปรแกรม การ
ออกแบบและพัฒนาตัวแปลภาษา
โปรแกรม 

คพ 353 เว็บเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
CP 353 Web Technology 
เคร่ืองมือและการประยุกต์งานด้วยเว็บ
เทคโนโลยี การใช้งานเฟรมเวิร์คด้านเว็บ 
การสร้างบริการบนเว็บ และหัวข้อที่เป็นที่
สนใจในด้านเว็บเทคโนโลยี 

คพ 353 เว็บเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
CP 353 Web Technology 
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
เทคโนโลยีฝ่ังไคลเอนต์ เทคโนโลยีฝ่ัง
เซิร์ฟเวอร์ การจัดการข้อมูลระดับแบ็ค
เอ็น เคร่ืองมือและการประยุกต์งานด้วย
เว็บเทคโนโลยี การใช้งานเฟรมเวิร์คด้าน
เว็บ การสร้างบริการบนเว็บ และ
เทคโนโลยีเกิดข้ึนตามความเปล่ียนแปลง 

เปล่ียนแปลง 
คําอธิบายรายวิชา 

คพ 354 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 
CP 354 Human and Computer 
Interaction 
หลักการและวิธีการออกแบบส่วน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
ทั้งด้านซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ 

คพ 354 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 
CP 354 Human and Computer 
Interaction 
หลักการและวิธีการออกแบบส่วน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
แบบจําลองความคิด กรอบการรับรู้ การ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและอารมณ์
ความรู้สึก ส่วนติดต่อผู้ใช้ การรวบรวม
ข้อมูลเพื่อนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ การ
ออกแบบและสร้างต้นแบบ และการ
ประเมินผล 

เปล่ียนแปลง 
คําอธิบายรายวิชา 

คพ 355 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3(2-2-5) 
CP 355 Computer Graphics 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กราฟิก เทคนิค วิธีการ เคร่ืองมือและ การ
ประยุกต์ 

คพ 355 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3(2-2-5) 
CP 355 Computer Graphics 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
กราฟิก เทคนิค วิธีการ เคร่ืองมือและการ
ประยุกต์ใช้ เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 

เปล่ียนแปลง 
คําอธิบายรายวิชา 
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มิติ การปฏิสัมพันธ์และการติดต่อกับผู้ใช้ 
การประมวลผลภาพเบื้องต้น เทคนิค
คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ การสร้าง
โมเดล 3 มิติ การแปลงเชิง 3 มิติ การ
สร้างมุมมองและการสร้างภาพ 3 มิติ 

คพ 433  ระบบแบบกระจาย 3(3-0-6) 
CP 433  Distributed System  
ศึกษาหลักการพื้นฐานและคุณสมบัติของ
ระบบแบบกระจายในประเด็น การส่ือสาร
กระบวนการ การกําหนดช่ือ การทําให้เข้า
จังหวะกัน ความต้องการ ความคงทนต่อ
การเสียหายและความปลอดภัย ศึกษา
เกี่ยวกับมิดเดิลแวร์เทคโนโลยี เช่น ทีซีพี/
ไอพีซ็อกเก็ต อาร์พีซี/เอ็มไอ/ ค็อบบรา/
เว็บเซอร์วิช แมชเซสโอเรียลเต็ดมิดเดิล
แวร์ 

คพ 433  ระบบแบบกระจาย 3(3-0-6) 
CP 433  Distributed System 
ศึกษาหลักการพื้นฐานและคุณสมบัติของ
ระบบแบบกระจายในประเด็น การส่ือสาร
กระบวนการ การกําหนดช่ือ การทําให้เข้า
จังหวะกัน ความต้องการ ความคงทนต่อ
การเสียหายและความปลอดภัย ศึกษา
เกี่ยวกับมิดเดิลแวร์เทคโนโลยี 

เปล่ียนแปลง 
คําอธิบายรายวิชา 

คพ 445 ระบบคลังข้อมูลและการทํา
เหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
CP 445 Data Warehouse System 
and Data Mining 
นิยามและหลักการข้ันพื้นฐานของระบบ
คลังข้อมูล สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล 
คลังข้อมูลเชิงวิเคราะห์ การออกแบบ
คลังข้อมูลและการประยุกต์ หลักและ
วิธีการในการทําเหมืองข้อมูลการจัดการ
ข้อมูลเบื้องต้น วิธีการทําเหมืองข้อมูล
อย่างง่าย การสรุป พรรณา จนถึงการ
สร้างตัวแบบ ด้วยวิธีกฏความสัมพันธ์ การ
จําแนกประเภทหรือการวิเคราะห์การ
ถดถอยเพื่อการทํานาย การจัดกลุ่ม การ
ใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปในการทําเหมือง

คพ 445 ระบบคลังข้อมูล 3(3-0-6) 
CP 445 Data Warehouse System 
นิยามและหลักการข้ันพื้นฐานของระบบ
คลังข้อมูล  สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การ
ออกแบบคลังข้อมูล การนําข้อมูลเข้า
คลังข้อมูล คลังข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และ
การใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการสร้าง
และประยุกต์ใช้คลังข้อมูล 

เปล่ียนแปลง 
1.ช่ือวิชา 
2.คําอธิบายรายวิชา 
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ข้อมูล 
 คพ 446 การทําเหมืองข้อมูลเบื้องต้น  

3(3-0-6) 
CP 446 Introduction to Data Mining 
การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล 
กระบวนการเตรียมพร้อมข้อมูล การ
ประเมินสมรรถนะและความน่าเช่ือถือ 
การหากฏความสัมพันธ์ การจําแนก
ประเภทข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล
อัตโนมัติ การตรวจสอบค่าผิดปกติ เทคนิค
การค้นหาความรู้จากฐานข้อมูลและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 
 

คพ 458 การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบงานเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 
CP 458 Object Oriented System 
Analysis and Design 
หลักการและ ปัญหาในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การ
วิเคราะห์ความต้องการของระบบและการ
สร้างแบบจําลองความต้องการ การ
ปรับปรุงแบบจําลองความต้องการ การ
ติดต่อระหว่างวัตถุ ปฏิบัติการของวัตถุ
และการควบคุม การออกแบบระบบการ
ออกแบบคลาส การออกแบบจําลอง
พฤติกรรมของระบบ เคร่ืองมือเทคนิคที่ใช้
ในการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
ภาษา UML กรณีศึกษา 

 ตัดออก 

 คพ 462 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น  
3(3-0-6) 
CP 463 Introduction to Data 
Science 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 
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แนะนําวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น การสร้าง
แบบจําลองทางสถิ ติ  การเรียน รู้ของ
เคร่ืองจักร การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
การส ร้างม โนภาพ ของข้อ มูล  ภ าษ า
โปรแกรมและเคร่ืองมือ กรณีศึกษาและ
หัวข้อการประยุกต์ใช้งานจริง 

คพ 463 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
CP 463 Artificial Intelligence   
หลักการของปัญญาประดิษฐ์  ประวั ติ
ความเป็นมา เทคนิค การแทนความรู้ 
ห ลักการให้ เหตุผล ระบบผู้เช่ียวชาญ 
เครือข่ายประสาทเทียม 

คพ 463 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(3-0-6) 
CP 463 Artificial Intelligence   
ทฤษฎีและอัลกอริทึมสําหรับการสร้าง
ระบบปัญญาประดิษฐ์ อัลกอริทึมการค้น 
ตรรกะ การวางแผน การแทนความ รู้ 
หลักการให้เหตุผล ระบบผู้เช่ียวชาญ การ
เรียนรู้ของเคร่ืองจักร และการประยุกต์ใช้
ในสาขาวิจัยคอมพิ วเตอ ร์วิทั ศน์  การ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ภ า ษ า ธ ร รม ช าติ  แ ล ะ 
วิทยาการหุ่นยนต์ 

เปล่ียนแปลง 
คําอธิบายรายวิชา 

 คพ  464  ก าร เรียน รู้ของเค ร่ือ งจั ก ร
เบื้องต้น 3(3-0-6) 
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และ อัลกอริทึม
สําหรับการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร  การ
เรียนรู้แบบให้คําแนะนํา การเรียนรู้แบบ
ไม่ให้คําแนะนํา หัวข้อเฉพาะในปัจจุบัน
และการป ระ ยุกต์ ใช้ ก ารเรียน รู้ขอ ง
เคร่ืองจักร 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 

คพ 482 อัลกอริธึม 3(3-0-6) 
CP 482 Algorithms 
การออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบเชิง
ละโมบ การแบ่งแยกและเอาชนะ การค้น
ในปริภูมิสถานะ การย้อนรอย การขยาย
และจํากัดเซต กําหนดการพลวัต การ
วิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึม

คพ 482 อัลกอริธึม 3(3-0-6) 
CP 482 Algorithms 
การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึม 
การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมเชิง
กราฟ การออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบ
เชิงละโมบ การแบ่งแยกและเอาชนะ 
กํ า ห น ด ก า ร พ ล วั ต  เค รื อ ข่ า ย ก า ร

เปล่ียนแปลง 
คําอธิบายรายวิชา 
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เบื้องต้น การออกแบบอัลกอริทึมสําหรับ
ปัญหาเอ็นพีแบบยาก 

ไหล  ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ ์

คพ 494 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3(3-0-6) 
CP 494 Selected Topics in 
Computer Science 
หัวข้อที่สนใจในแขนงต่างๆ ทางสาขา
วิทยาการดอมพิวเตอร์ 

คพ 490 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 3(3-0-6) 
CP 490 Selected Topics in 
Computer Science I  
ศึกษาหัวข้อและเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนใน
ปัจจุบันที่น่าสนใจ กรณีศึกษา การค้นคว้า 
การอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 

 คพ 491 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2 3(3-0-6) 
CP 491  Selected Topics in 
Computer Science II 
ศึกษาหัวข้อและเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนใน
ปัจจุบันที่น่าสนใจ กรณีศึกษา การค้นคว้า 
การอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 
 

 คพ 492 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3  3(3-0-6) 
CP 492  Selected Topics in 
Computer Science III 
ศึกษาหัวข้อและเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนใน
ปัจจุบันที่น่าสนใจ กรณีศึกษา การค้นคว้า 
การอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 
 

คพ 495 สั ม ม น า ท า ง วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 
CP 495 Computer Science Seminar
สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เพื่อบูรณา

คพ 495 สั ม ม น า ท า ง วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 
CP 495 Computer Science Seminar
สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี การสืบค้น

เปล่ียนแปลง 
คําอธิบายรายวิชา 
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การความรู้ และการประยุกต์ การสืบค้น
และการทบทวนวรรณกรรม การอ้างอิง
วรรณกรรม และการนําเสนอ 

และการทบทวนวรรณกรรม เรียบเรียง 
และการอ้างอิงวรรณกรรม 

สถ 261 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น 
3(3-0) 
ST 261 Introduction To 
Mathematics Of Life Insurance 
ความหมายของการประกันชีวิต ความ
น่าจะเป็นเบื้องต้น ตารางมรณะ ค่ารายปี 
การคํานวณเบี้ยประกันชีวิตแบบต่าง ๆ 
เงินสํารอง เบี้ยประกันเบื้องต้น และศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในกองทุน
ต่าง ๆ 

 ตัดออก 

สถ 364 การเงินเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0) 
ST 364 Mathematical Finances 
วิชานี้ศึกษาเน้ือหาในลักษณะของทฤษฎี
ควบคู่ไปกับการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
นา แนวคิดทั้งคณิตศาสตร์ การเงินและ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตจริง 
โดยศึ กษ า เก่ี ย ว กับ ดอ ก เบี้ ย  ท บ ต้น 
ส่วนลดและดอก เบี้ ย  ค่ ารายปี  ก าร
วิเคราะห์ส่วนประกอบของค่ารายปี หุ้น
และพันธบัตร การชา ระหนี้ในแบบต่าง ๆ 

 ตัดออก 

สถ 365 สถิ ติสําห รับการเงินและการ
ลงทุน 3(3-0) 
ST 365 STATISTICS FOR FINANCE 
AND INVESTMENT 
แนวคิดเร่ืองการลงทุนและความเส่ียงจาก
การลงทุน มูลค่าความเส่ียง ความเส่ียง
และมูลค่าความเส่ียงสําหรับการลงทุนใน
ตราสารหนี้ ความเส่ียงและมูลค่าความ

 ตัดออก 
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เส่ียงสําหรับการลงทุนในตราสารทุน การ
ประเมินผลตอบแทนของการลงทุนในกลุ่ม
ห ลักท รัพ ย์  วิช านี้ เน้ นการนส ถิติม า
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ด้านการเงิน
และการลงทุนในหลักทรัพย์ตลอดจนการ
บริหารความเส่ียงทั้งในด้านทฤษฎีและ
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในลักษณะของ
แบบจําลอง 
สถ 451 การวิจัยการดําเนินงาน 3(3-0) 
ST 451 OPERATIONS RESEARCH 
โครงสร้างและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
โปรแกรมเชิงเส้นโดยศึกษาถึงคําตอบเชิง
กราฟ วิธีซิมเพลกซ์ เทคนิคอาร์ทีฟิเชียล
และอ่ืนๆ ปัญหาการคํานวณต้นทุนการ
ขนส่ง ปัญหาการจัดสรรงาน ทฤษฎีเกม 

 ตัดออก 

บช 321 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
AC 321 Management Accounting 

 ตัดออก 
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