รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

ภาษาอังกฤษ

: Bachelor of Science Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)

ชื่อยอ (ไทย)

: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

: Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อยอ (อังกฤษ)

: B.Sc. (Computer Science)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย โดยเอกสารและตําราในรายวิชาของหลักสูตรเปนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
- เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตรประยุกต
ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ในการประชุม
ครั้งที่ 5(วาระพิเศษ)/2554 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพรอมเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและพัฒนาซอฟตแวร
(2) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
(3) ผูบริหารจัดการฐานขอมูล
(4) ผูบริหารระบบเครือขาย
(5) นักทดสอบซอฟตแวร
(6) นักวิจัย/นักวิชาการคอมพิวเตอร
(7) ประกอบอาชีพอิสระ
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
กลุมวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยภาควิชาดังตอไปนี้
กลุมวิชา
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาพลศึกษา

รายวิชา
040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
040313016 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน
040433002 อาหารในชีวิตประจําวัน
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
080203901 มนุษยกับสังคม
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
080303601 มนุษยสัมพันธ
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิด
สรางสรรค
080303501 บาสเกตบอล
080303503 แบดมินตัน
080303504 ลีลาศ

เปดสอนโดยภาควิชา
คณิตศาสตร
ฟสิกสอุตสาหกรรมและการแพทย
ฟสิกสอุตสาหกรรมและการแพทย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาภาษา
ภาควิชาภาษา
สังคมศาสตร
สังคมศาสตร
สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร
มนุษยศาสตร

คณะ
คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต

คณะศิลปศาสตร
ประยุกต
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตดานคอมพิวเตอรที่มุงเนนใหบัณฑิตมีความรูความสามารถในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรสามารถตอบสนองตอบตอความตองการกําลังคนของภาครัฐและเอกชน ในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร
1.3 วัตถุประสงค
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในดานวิทยาการคอมพิวเตอร ทั้งในทฤษฎีและ
ปฏิบัติ อีกทั้งมีความสามารถในการคนควา วิจัย พัฒนา และประยุกตใชงานทางดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรอยางมีคุณภาพ
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
(3) เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนางานวิจัย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา- พัฒนาหลักสูตรโดยใชกรอบ
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
- เอกสารแตงตั้งและเชิญ
มาตรฐานระดับสากล (ACM/IEEE
วิทยาการคอมพิวเตอรใหมี
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร
Computer Science Curriculum
มาตรฐานตามกรอบ
- รายงานการประชุมปรับปรุง
2008)
มาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตร
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สม่ําเสมอ
- รายงานผลการประเมิน/
พ.ศ. 2552
วิพากษหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
- รายงานผลการประเมินความ
สอดคลองกับความตองการ
ตองการของผูประกอบการดาน
พึงพอใจในการใชบัณฑิต
ของภาคธุรกิจและการ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
- หัวขอที่นักศึกษาไดรับ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
มอบหมายในการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
- พัฒนาบุคลากรในดานการ - สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอใน
- จํานวนบุคคลากรที่ไดรับการ
เรียนการสอนและบริการ
ระดับที่สูงขึ้น
พัฒนา
วิชาการ เพื่อเพิ่มความรูและ - สนับสนุนบุคลากรใหเขารับการ
- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ประสบการณ
อบรม ที่มีประโยชนตอการเรียนการ ของอาจารยในหลักสูตร
สอน
- สนับสนุนบุคลากรทํางานบริการ
วิชาการแกองคกรภายนอก
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห การคิดหนวยกิตรายวิชา คิดตามเกณฑ
มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับระเบียบตางๆ ใหเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. 2552
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดย
- นักศึกษาปกติตองเขาฝกงานภาคสนาม ในภาคการศึกษาฤดูรอน ของชั้นปที่ 3
- นักศึกษาสหกิจศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูรอน ของชั้นปที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน เดือนเมษายน – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
(1) รับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา แผนการเรียนวิทยาศาสตร
–
คณิตศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 25 44 หรือ สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาอิเล็กทรอนิกสหรือไฟฟา จากสถาบันการศึกษา
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
เนื่องจากนักศึกษามาจากหลายสถาบัน มีพื้นฐานความรูแตกตางกัน นอกจากนี้นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาอิเล็กทรอนิกสหรือไฟฟา อาจมีปญหาในการ
ปรับตัวเพื่อเรียนวิชาทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรและการปรับตัวในการเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย

มคอ. 2

8

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดใหมีการสอนเสริมและใชระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําแกนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน)
ระดับชั้นป
2554 2555 2556 2557 2558
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1
80
80
80
80
80
ชั้นปที่ 2

-

80

80

80

80

ชั้นปที่ 3

-

-

80

80

80

ชั้นปที่ 4

-

-

-

80

80

รวม

80

160

240

320

320

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
80
80
2.6 ระบบการศึกษา
เปนแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
2.7 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
นักศึกษาปกติ/สหกิจศึกษา
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- กลุมวิชาภาษา
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
- กลุมวิชามนุษยศาสตร

135 หนวยกิต
32
12
12
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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- กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต
ข . หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
นักศึกษาปกติ/สหกิจศึกษา
- กลุมวิชาแกน
21 หนวยกิต
นักศึกษาปกติ
- กลุมวิชาเฉพาะดาน
46 หนวยกิต
- กลุมวิชาเลือก
30 หนวยกิต
- ฝกงาน
240
ชั่วโมง
นักศึกษาสหกิจศึกษา
- กลุมวิชาเฉพาะดาน
52 หนวยกิต
- กลุมวิชาเลือก
24 หนวยกิต
ค . หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
12 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
040313016 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Biology in Daily Life)
040433002 อาหารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Food in Daily Life)
หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุมวิชาเดียวกันที่คณะวิทยาศาสตรประยุกตเปดสอน
- กลุมวิชาภาษา
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
และเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)

12 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2
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080103012 การอาน 1
(Reading I)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุมวิชาเดียวกันที่คณะศิลปศาสตรประยุกตเปดสอน
- กลุมวิชาสังคมศาสตร

3(3-0-6)

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

3 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
3(3-0-6)

080303601 มนุษยสัมพันธ
(Human Relations)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค
(Systematic and Creative Thinking)
หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุมวิชาเดียวกันที่คณะศิลปศาสตรประยุกตเปดสอน
- กลุมวิชาพลศึกษา

3(3-0-6)

3 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
3(3-0-6)

080203901 มนุษยกับสังคม
(Man and Society)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
(Law for Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
(Economy and Everyday life)
หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุมวิชาเดียวกันที่คณะศิลปศาสตรประยุกตเปดสอน
- กลุมวิชามนุษยศาสตร

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
1(0-2-1)

080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)
หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุมวิชาเดียวกันที่คณะศิลปศาสตรประยุกตเปดสอน

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

มคอ. 2
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุมวิชาแกน

ปกติ

97 หนวยกิต
21 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
3(3-0-6)

040203101 คณิตศาสตร 1
(Mathematics I)
040203102 คณิตศาสตร 2
(Mathematics II)
040203201 สมการเชิงอนุพันธ
(Differential Equations)
040203202 เมทริกซและการวิเคราะหเชิงเวกเตอร
(Matrices and Vector Analysis)
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร
(Statistics for Engineers and Scientists)
040613191 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
(Discrete Mathematics for Computer Science)
040613393 วิธีการเชิงตัวเลข
(Numerical Methods)

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

- กลุมวิชาเฉพาะดาน

ปกติ
46 หนวยกิต
สหกิจศึกษา
52 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Fundamentals of Computer Science and Professional Issues)
040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
(Computer Programming I)
040613103 การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
(Computer Software Usage)
040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
(Computer Programming II)
040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structure and Algorithm)

หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

มคอ. 2
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040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-oriented Programming)
040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)
040613272 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(Computer Organization and Architecture)
040613292 การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี
(Design and Analysis of Algorithm)
040613325 หลักภาษาโปรแกรม
(Principles of Programming Languages)
040613331 ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)
040613344 วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
040613349 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human-Computer Interaction)
040613351 เครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Network)
040613374 ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
สําหรับนักศึกษาปกติใหเรียนวิชาตอไปนี้
040613404 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
040613405 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)

สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาใหเรียนวิชาตอไปนี้
040613400 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre Co-operative Education)
040613401 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
040613402 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

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

1(0-2-1)
3(0-6-3)
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)

1(1-0-2)
3(0-135-0)
6(0-270-0)
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- กลุมวิชาเลือก

ปกติ
30 หนวยกิต
สหกิจศึกษา
24 หนวยกิต
นักศึกษาปกติใหเลือกเรียนจากวิชาในกลุมวิชาเลือกจํานวน 30 หนวยกิต นักศึกษาสหกิจศึกษาให
เลือกเรียนจากกลุมวิชาเลือกจํานวน 24 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuit Design)
040613182 ดิจิทัลและระบบตรรกะ
3(3-0-6)
(Digital and Logic System)
040613223 ภาษาแอสเซมบลี
3(3-0-6)
(Assembly Language)
040613231 โครงสรางแฟมขอมูล
3(3-0-6)
(File Structures)
040613273 สถาปตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Microcomputer Architecture)
040613283 อิเล็กทรอนิกสประยุกตสําหรับคอมพิวเตอร 1
3(3-0-6)
(Applied Electronics for Computer I)
040613284 อิเล็กทรอนิกสประยุกตสําหรับคอมพิวเตอร 2
3(3-0-6)
(Applied Electronics for Computer II)
040613311 คอมพิวเตอรกราฟกส
3(3-0-6)
(Computer Graphics)
040613324 การโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต
3(3-0-6)
(Internet Programming)

040613342
040613345
040613348
040613354

หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
หลักการออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Principles of Object-oriented Design)
การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
การทดสอบซอฟตแวร
3(3-0-6)
(Software Testing)
เทคโนโลยีการเชื่อมตอระหวางเครือขาย
3(2-2-5)
(Inter-networking Technology)

มคอ. 2
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040613373 การโปรแกรมระบบงาน
(System Programming)
040613407 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
(Selected Topics in Computer Science I)
040613408 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
(Selected Topics in Computer Science II)
040613413 การจําลองระบบงานดวยคอมพิวเตอร
(Computer Simulation)
040613414 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
(Three-dimensional Images and Animations)
040613424 การโปรแกรมชั้นสูง
(Advanced Programming)
040613433 คอมพิวเตอรเพื่อการบัญชี
(Computer for Accounting)
040613437 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
040613443 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering Practicum)
040613446 การประมาณตนทุนซอฟตแวร
(Software Cost Estimation)
040613455 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการบริการทางเว็บ
(E-commerce and Web Services)
040613457 การสื่อสารไรสาย
(Wireless Communications)

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

หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
040613458 เว็บเชิงความหมาย
(Semantic Web)
040613461 ปญญาประดิษฐ
(Artificial Intelligence)
040613462 โครงขายประสาทเทียม
(Neural Network)
040613463 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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040613465
040613467
040613469
040613476
040613477
040613478
040613479
040613494
040613496
040613497

(Decision Support System)
ตรรกศาสตรฟซซี
(Fuzzy Logic)
การเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร
(Machine Learning)
การรูจํารูปแบบขอมูล
(Data Pattern Recognition)
เครื่องมือยูนิกซ
(UNIX Tools)
การบริหารระบบปฏิบัติการยูนิกซ
(UNIX Operation System Administration)
การประมวลผลแบบขนาน
(Parallel Computing)
การออกแบบระบบฝงตัว
(Embedded System Design)
การเขารหัสลับคอมพิวเตอร
(Computer Cryptography)
ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร
(Computer System Security)
นิติวิทยาศาสตรเชิงดิจิทัล
(Digital Forensic Science)

มคอ. 2

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
รหัสวิชา

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

040203101 คณิตศาสตร 1
(Mathematics I)
040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ
(Fundamental of Computer Science and Professional Issues)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
(Computer Programming I)
040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Science and Mathematics Elective Course)
04xxxxxxx วิชาเลือก
(Elective Course)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080203xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร
(Social Sciences Elective Course)
รวม
รหัสวิชา

มคอ. 2

2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20(x-x-x)

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

040203102 คณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
(Mathematics II)
040613103 การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
1(0-2-1)
(Computer Software Usage)
040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
3(2-2-5)
(Computer Programming II)
040613191 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics for Computer Science)
040613xxx วิชาเลือก
3(x-x-x)
(Elective Course)
3(3-0-6)
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Science and Mathematics Elective Course)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
รวม
19(x-x-x)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
040203201 สมการเชิงอนุพันธ
(Differential Equations)
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและวิทยาศาสตร
(Statistics for Engineers and Scientists)
040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structures and Algorithm)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Science and Mathematics Elective Course)
080103xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
รวม

รหัสวิชา

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

040203202 เมทริกซและการวิเคราะหเชิงเวกเตอร
(Matrices and Vectors Analysis)
040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)
040613272 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(Computer Organization and Architecture)
040613292 การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี
(Design and Analysis of Algorithm)
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Science and Mathematics Elective Course)
080103xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
รวม

รหัสวิชา

มคอ. 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(18-0-36)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

040613331 ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)
040613344 วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
040613351 เครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Networks)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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040613xxx วิชาเลือก
(Elective Course)
040613xxx วิชาเลือก
(Elective Course)
040613xxx วิชาเลือก
(Elective Course)
080303xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
รวม

มคอ. 2

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
19(x-x-x)

นักศึกษาปกติ
รหัสวิชา

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

040613325 หลักภาษาโปรแกรม
3(2-2-5)
(Principles of Programming Languages)
3(3-0-6)
040613349 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human Computer Interaction)
040613374 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating System)
040613393 วิธีการเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Numerical Method)
3(x-x-x)
040613xxx วิชาเลือก
(Elective Course)
040613xxx วิชาเลือก
3(x-x-x)
(Elective Course)
080303xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม
19(x-x-x)
ปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน
กอนที่จะจบหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาจะตองเขาฝกงานภาคสนาม เปนเวลาอยางนอย 240
ชั่วโมง โดยนักศึกษาที่จะเขารับการฝกงานจะตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

มคอ. 2
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

040613404 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
040613xxx วิชาเลือก
(Elective Course)
040613xxx วิชาเลือก
(Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

รหัสวิชา

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
10(x-x-x)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

040613405 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
040613xxx วิชาเลือก
(Elective Course)
080303xxx วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตร
(Humanities Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
12(x-x-x)

นักศึกษาสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

040613325 หลักภาษาโปรแกรม
(Principles of Programming Languages)

3(2-2-5)
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040613349 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human Computer Interaction)
040613374 ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
040613393 วิธีการเชิงตัวเลข
(Numerical Method)
040613400 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre-Cooperative Education)
040613xxx วิชาเลือก
(Elective Course)
040613xxx วิชาเลือก
(Elective Course)
080303xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
รวม
รหัสวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
20(x-x-x)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

040613401 สหกิจศึกษา 1
(Co- operative Education I)
รวม

รหัสวิชา

มคอ. 2

3(0-135-0)
3(0-135-0)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

040613402 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)
รวม

6(0-270-0)
6(0-270-0)
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มคอ. 2

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

040613xxx วิชาเลือก
(Elective Course)
080303xxx วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตร
(Humanities Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12(x-x-x)

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
(Chemistry in Everyday Life)
วิชาบังคับกอน
: ไมมี

3(3-0-6)
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ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมีตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชน สบู ยาสีฟน สารทําความ
สะอาด เครื่องสําอาง นมและผลิตภัณฑของนม น้ําตาล กระดาษ ซีเมนต ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑที่
เกี่ยวกับการเกษตร เปนตน รวมทั้งการใชสารเคมีอยางถูกวิธี และการแกไขพิษจากสารเคมีเบื้องตน
040203101 คณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
(
Mathematics I)
วิชาบังคับกอน :
ไมมี
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน ความชันเสนโคง อนุพันธของฟงกชัน ความเร็วและ
อัตราการเปลี่ยนแปลง สูตรเบื้องตนสําหรับหาอนุพันธ อนุพันธอันดับสูง อนุพันธของฟงกชันแฝงและ
สมการอิงตัวแปรเสริม อนุพันธของฟงกชันมูลฐาน การประยุกตของอนุพันธ เสนสัมผัสและเสนตั้งฉาก มุมที่
เสนโคงตัดกัน อัตราสัมพัทธ คาสูงสุดและคาต่ําสุด กฎของโลปตาล อินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไม
จํากัดเขต การหาพื้นที่ระหวางเสนโคง เทคนิคการอินทิเกรต
040203102 คณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
(
Mathematics II)
วิชาบังคับกอน :
040203101 คณิตศาสตร 1
อินทิกรัลไมตรงแบบ การประยุกตของอินทิกรัลจํากัดเขต เชน การหาความยาวสวนโคง
พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน ปริมาตรที่เกิดจากการหมุน โมเมนต จุดศูนยกลางมวล โมเมนตความเฉื่อย ลิมิต
และความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสาม
ชั้นและการประยุกต ลําดับและอนุกรม การทดสอบการลูเขา อนุกรมกําลัง อนุกรมแมคลอริน อนุกรมเทย
เลอร และอนุกรมฟูเรียร
040203201 สมการเชิงอนุพันธ
3(3-0-6)
(
Differential Equations)
วิชาบังคับกอน :
040203102 คณิตศาสตร 2
สมการเชิงอนุพันธอันดับที่หนึ่งและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับที่
n
การหาคําตอบประกอบ การหาคําตอบเฉพาะโดยวิธีตัวดําเนินการ วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ วิธีแปรตัว
พารามิเตอร การประยุกตของสมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสูงกวาหนึ่ง การแปลงลาปลาซ ฟงกชัน
ขั้นบันได และฟงกชันอิมพัลส การแปลงลาปลาซผกผัน ทฤษฎีคอนโวลูชัน การแกสมการเชิงอนุพันธโดยใช
การแปลงลาปลาซ

040203202 เมทริกซและการวิเคราะหเชิงเวกเตอร 3(3-0-6)
(
Matrices and Vector Analysis)
วิชาบังคับกอน :
040203102 คณิตศาสตร 2
เมทริกซ ชนิดของเมทริกซ การบวกและคูณเมทริกซ เมทริกซผกผัน ระบบสมการเชิงเสน
และการหาคําตอบ คาไอเกน ไอเกนเวกเตอร สเกลารและเวกเตอร พีชคณิตของเวกเตอร สมการของ
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เสนตรงและระนาบ สนามสเกลารและสนามเวกเตอร อนุพันธของเวกเตอร เสนโคงปริภูมิ อนุพันธระบุ
ทิศทาง เกรเดียนต ไดเวอรเจนซ เคิรล อินทิกรัลของเวกเตอร อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตามพื้นผิว ทฤษฎี
บทกรีน ทฤษฎีบทสโตกส ทฤษฎีบทไดเวอรเจนซ
040313016 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(
Physics in Daily Life)
วิชาบังคับกอน :
ไมมี
ความรูเบื้องตนและการคนพบทางฟสิกสที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ สังคมมนุษยโดย
เนนการคนพบที่สําคัญและมีผลตอวิวัฒนาการของประชาคมโลก รูจักเขาใจมโนทัศนทางฟสิกสกับ
ปรากฏการณธรรมชาติ สามารถนําความรูเบื้องตนทางฟสิกสมาประยุกตในชีวิตประจําวัน
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(
Biology in Daily Life)
วิชาบังคับกอน :
ไมมี
ความหมายของชีววิทยา ความสําคัญของชีววิทยา การนําความรูทางชีววิทยามาใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน
040433002 อาหารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Food in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
อาหารและความตองการพื้นฐานของมนุษย วัตถุดิบอาหาร เชน อาหารอินทรีย สินคา
เกษตรและอาหารกับเครื่องหมาย “Q” หลักเบื้องตนของการถนอมและเก็บรักษาอาหารเพื่อตอบสนอง
ความจําเปนในการดํารงชีวิต อันตรายในอาหาร เชน พิษในอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และเชื้อจุลินทรีย
เปนตน กุญแจ 5 ประการสูอาหารปลอดภัย
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร 3(3-0-6)
(
Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับกอน :
ไมมี
ความหมายของสถิติ แซมเปลสเปซและความนาจะเปน ตัวแปรสุม ฟงกชันความนาจะ
เปนของตัวแปรสุม คาคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิดไมตอเนื่อง
และตอเนื่องบางชนิด การแจกแจงของฟงกชันที่ไดจากตัวอยางสุม การประมาณ การทดสอบสมมติฐานของ
คาเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดสวน เมื่อมี 1 ประชากรและ 2 ประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว การวิเคราะหการถดถอย และสหพันธเชิงเสนอยางงาย
040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ 3(3-0-6)
(
Fundamental of Computer Science and Professional Issues)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
องคประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร ระบบจํานวน การสื่อสารขอมูลและระบบ
เครือขาย ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล การเขียนผังงานและรหัสจําลอง อาชีพในสาย
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คอมพิวเตอร จรรยาบรรณในการใชคอมพิวเตอร นโยบายสิทธิความเปนสวนตัว ประเด็นทางกฎหมาย
คอมพิวเตอร
040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 2(1-2-3)
(Computer Programming I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กระบวนการแกปญหา การจําลองความคิด ทักษะการแกปญหา พื้นฐานการโปรแกรม
เบื้องตน ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม ชนิดของขอมูล ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ ตัวดําเนินการทาง
ตรรกะ
040613103

การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร 1(0-2-1)
(Computer Software Usage)
วิชาบังคับกอน :
ไมมี
การใชงานโปรแกรมประยุกตในการนําเสนอ การจัดการขอมูล การจัดเตรียมขอมูล การใช
งานเอกสารรวมกัน
040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 3(2-2-5)
(Computer Programming II)
วิชาบังคับกอน :
040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ
040613102
การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ชนิดของขอมูลแบบงายและแบบมีโครงสราง การโปรแกรมแบบมีโครงสราง ขั้นตอน
วิธีการแบบเวียนบังเกิด การพัฒนาการโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานแบบโครงสราง แนวคิดในการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ
040613181

การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuit Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบตัวเลข รหัส พีชคณิตบูลีน ตารางความจริง ลอจิกเกท ไอซีดิจิทัล การลดรูปฟงกชัน
-มัลติเพิล เอาทพุท ตัวบวกเลข ตัวลบเลข แผนที่คารโน วงจรคอมไบเนชัน วงจรการเขารหัสและถอดรหัส
วงจรมัลดิเพล็กซและวงจรดิมัลดิเพล็กซ

040613182

ดิจิทัลและระบบตรรกะ
(Digital and Logic Systems)
วิชาบังคับกอน : 040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล
ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรรีจิสเตอร หนวยความจํา ซิงโครนัสซีเควนเชียล อะซิงโครนัสซี
เควนเชียล การวิเคราะหและการออกแบบวงจรซีเควนเชียล

3(3-0-6)
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040613191 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
(
Discrete Mathematics for Computer Science)
วิชาบังคับกอน :
ไมมี
เซตและการพิสูจน ตรรกะ ความสัมพันธ ฟงกชัน ขั้นตอนวิธี ความสัมพันธแบบเวียน
บังเกิด ทฤษฎีกราฟ

3(3-0-6)

040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
(
Data Structures and Algorithm)
วิชาบังคับกอน :
040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
การกําหนดเลขที่อยูแถวลําดับ รายการ กองซอน แถวคอย รายการโยง โครงสรางแบบ
ตนไม ตนไมแบบทวิภาค ตนไมคนแบบทวิภาค ตนไมแบบบี การคนหา การเรียงลําดับ

3(3-0-6)

040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(
Object-Oriented Programming)
วิชาบังคับกอน :
040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
การโปรแกรมแบบเนนกรรมวิธีและการโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ ขอมูลแบบนามธรรม วัตถุ
และคลาส การหอหุมและการซอนขอมูล การแบงคลาส การสืบทอด การพองรูปและการนําคลาสกลับมา
ใชอีก
040613223 ภาษาแอสเซมบลี
3(3-0-6)
(
Assembly Language)
วิชาบังคับกอน :
040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร การแทนตัวอักขระในระบบคอมพิวเตอร การโปรแกรมดวย
ภาษาเครื่อง การโปรแกรมดวยตัวแปลแอสแซมเบลอร ชุดคําสั่งของภาษาแอสแซมบลี โครงสรางแบบทาง
แยก การทําซ้ํา การอางถึงตําแหนงของขอมูลในหนวยความจํา
040613231 โครงสรางแฟมขอมูล
3(3-0-6)
(
File Structures)
วิชาบังคับกอน :
ไมมี
โครงสรางแฟมและลักษณะของขอมูล อุปกรณและสื่อบันทึกขอมูล การเขาถึง แฟมขอมูล
แบบเรียงลําดับ แฟมขอมูลแบบเรียงลําดับเชิงดัชนี แฟมตรง
040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(3-0-6)
(
System Analysis and Design)
วิชาบังคับกอน :
040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ
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ระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวร กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
ระบบกระจาย การศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน วิศวกรรมความตองการ การออกแบบระบบงาน การ
พัฒนาระบบงาน การติดตั้งระบบงาน การบํารุงรักษาระบบงาน
040613272 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
(
Computer Organization and Architecture)
วิชาบังคับกอน :
ไมมี
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน หนวยความจําหลัก การจัดการหนวยประมวลผลกลาง
การควบคุม การแทนคาตัวเลข การใหตําแหนงที่อยู อุปกรณในการนําขอมูลเขาและการสงขอมูลออก สวน
เก็บขอมูล ไมโครโปรแกรม สถาปตยกรรมแบบมัลติโพรเซสเซอร การประมวลผลแบบขนาน การ
ประมวลผลแบบไปปไลน
040613273 สถาปตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
(
Microcomputer Architecture)
วิชาบังคับกอน :
040613182 ดิจิทัลและระบบตรรกะ
สถาปตยกรรมพื้นฐาน แนวคิดของไมโครโปรเซสเซอร หนวยคํานวณ หนวยควบคุม
รีจิสเตอร โครงสรางบัส หนวยความจํา การเขารหัสและการถอดรหัส การจัดองคประกอบของ
หนวยความจําอุปกรณนําเขาและสงออก ภาษาที่ใชควบคุมการทํางานของไมโครคอมพิวเตอร ชุดคําสั่ง ผัง
เวลา วิธีการเลือกใชงานอุปกรณประเภทชิปสําหรับงานแตละประเภท
040613283

อิเล็กทรอนิกสประยุกตสําหรับคอมพิวเตอร 1 3(3-0-6)
(Applied Electronics for Computer I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส สารกึ่งตัวนํา ไดโอด ซีเนอรไดโอด วงจรเรียงกระแส
วงจรตัดสัญญาณ วงจรปรับระดับสัญญาณ วงจรทวีแรงดัน ทรานซิสเตอร วงจรไบอัสกระแสตรง วงจรรวม
แบบดิจิทัล
040613284 อิเล็กทรอนิกสประยุกตสําหรับคอมพิวเตอร 2 3(3-0-6)
(
Applied Electronics for Computer II)
วิชาบังคับกอน :
040613283 อิเล็กทรอนิกสประยุกตสําหรับคอมพิวเตอร 1
ทรานซิสเตอรสนามไฟฟา มอสและอีมอส วงจรไบอัสทรานซิสเตอรสนามไฟฟา ออปแอมป วงจรขยายรวมสัญญาณ วงจรลบสัญญาณ วงจรบัฟเฟอรแรงดันไฟฟา การควบคุมแหลงจายไฟฟา
วงจรกรองความถี่
040613292 การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
(
Design and Analysis of Algorithm)
วิชาบังคับกอน : 040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
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โครงสรางขอมูลเบื้องตน การวิเคราะหความซับซอนของขั้นตอนวิธีในเชิงเวลาและพื้นที่
การพิสูจนแบบอุปนัย การประมาณการเจริญเติบโตโดยใชทฤษฎีลิมิต สัญกรเชิงเสนกํากับ ขั้นตอนวิธีการ
จัดเรียงขอมูล การแกปญหาทางดานกราฟ เทคนิคที่ใชในการออกแบบขั้นตอนวิธี เทคนิคการแบงแยกและ
เอาชนะ เทคนิคการโปรแกรมแบบพลวัต เทคนิคเชิงละโมบ และเทคนิคการยอนรอย
040613311 คอมพิวเตอรกราฟกส
3(3-0-6)
(
Computer Graphics)
วิชาบังคับกอน :
040203202 เมทริกซและการวิเคราะหเชิงเวกเตอร
ลักษณะของอุปกรณแสดงภาพ ภาพปฐมฐาน การระบายสี การแปลง 2-3 มิติ วัตถุใน 3
มิติ ระบบการมองเห็น สีและแบบจําลองสี การคํานวณคาความสวาง การตามรอยลําแสง การจับคู
ลายผิว เสนโคงและพื้นผิว การทําแอนิเมชัน ตัวอยางการประยุกตทางการแพทยและในสาขาอื่น
040613324 การโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต 3(3-0-6)
(
Internet Programming)
วิชาบังคับกอน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและการประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต พื้นฐานการใหบริการ
และโพรโทคอลที่ใชในอินเทอรเน็ต การประมวลผลเอกสารออนไลน ภาษามารกอัพ ภาษาบทคําสั่ง การ
โปรแกรมสําหรับการตอประสานรวมกับเกตเวย การโปรแกรมสําหรับใหบริการผานทางเว็บเบื้องตน
040613325 หลักภาษาโปรแกรม
3(2-2-5)
(
Principles of Programming Languages)
วิชาบังคับกอน :
040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
040613272 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
การเปรียบเทียบลักษณะของภาษาคอมพิวเตอรในยุคตาง ๆ ดานขอกําหนดของภาษา
รูปแบบไวยากรณภาษา รูปแบบวากยสัมพันธ ชนิดของตัวแปร วิธีการควบคุมการไหลของโปรแกรม
โครงสรางภาษาแบบบล็อก การเรียกตัวเอง การสรางฟงกชัน การสงผานพารามิเตอร ประเภทของ
ภาษาคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร เทคนิคพื้นฐานในการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร
040613331 ระบบฐานขอมูล
3(3-0-6)
(
Database Systems)
วิชาบังคับกอน : 040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
นิยามของฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สถาปตยกรรมของระบบการจัดการ
ฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล ภาษาสอบถาม การกูขอมูลและการควบคุมภาวะความพรอมกัน ความ
ปลอดภัยของฐานขอมูล และการประยุกตใชระบบฐานขอมูล
040613342 หลักการออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(
Principles of Object-Oriented Design)
วิชาบังคับกอน : 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
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คุณลักษณะของแบบจําลองเชิงวัตถุ เทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบ การพัฒนา
ซอฟตแวรตามขอกําหนดที่ไดออกแบบ การออกแบบฐานขอมูลโดยแบบจําลองเชิงวัตถุ การจําลอง
กระบวนการทางธุรกิจ
040613344 วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
(
Software Engineering)
วิชาบังคับกอน : 040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
กระบวนการซอฟตแวร การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวร วิศวกรรมความตองการและ
การสรางแบบจําลองซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร การบริหารโครงการสรางซอฟตแวร การวัด
ซอฟตแวร การจัดการกับโครงแบบ
040613345 การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(
Project Management)
วิชาบังคับกอน : 040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
วัฏจักรชีวิตของโครงการ การกําหนดและเริ่มตนโครงการ การวางแผนโครงการ การเขียน
ขายงาน การกําหนดเวลาโครงการภายใตทรัพยากรจํากัด การปฏิบัติโครงการ การปดโครงการ
040613348 การทดสอบซอฟตแวร
3(3-0-6)
(
Software Testing)
วิชาบังคับกอน : 040613344 วิศวกรรมซอฟตแวร
หรือเรียนรวมกัน
การออกแบบชุดกรณีทดสอบ เทคนิคการทดสอบแบบกลองดํา เทคนิคการทดสอบแบบ
กลองขาว การวางแผนการทดสอบและการสรางเอกสาร การทดสอบโดยการสํารวจ มโนทัศนเรื่องคุณภาพ
การทดสอบแบบยูนิต การทดสอบแบบรวม การทวนสอบและการตรวจสอบ
040613349 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(
Human Computer Interaction)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธระหวางผูใชและคอมพิวเตอรทั้งใน
ดานซอฟตแวรและฮารดแวร วินัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและการประเมินผลการดําเนินการโตตอบ
ระบบคอมพิวเตอรสําหรับใชกับมนุษย การรักษาความพึงพอใจของผูใชงาน

040613351 เครือขายคอมพิวเตอร
(
Computer Networks)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

3(3-0-6)
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การสื่อสารขอมูล แบบจําลองอางอิงการเชื่อมตอระหวางระบบเปด (โอเอสไอ)
แบบจําลองเกณฑวิธีควบคุมการขนสงขอมูล/เกณฑวิธีอินเทอรเน็ต (ทีซีพี/ไอพี)และหนาที่ของแตละชั้นการ
ทํางานและโพรโทคอลสําคัญที่เกี่ยวของ การควบคุมความคับคั่ง สารสนเทศสื่อประสม มาตรฐานสําหรับ
เครือขายบริเวณเฉพาะที่ เครือขายไรสาย และเครือขายบริเวณนครหลวง
040613354 เทคโนโลยีการเชื่อมตอระหวางเครือขาย 3(2-2-5)
(
Inter-networking Technology)
วิชาบังคับกอน : 040613351 เครือขายคอมพิวเตอร
หนาที่และการทํางานของอุปกรณและโพรโทคอลเครือขาย หลักการทํางานของขั้นตอนวิธี
และโพรโทคอลจัดเสนทาง การใชอุปกรณในการเชื่อมตอระหวางเครือขาย ความมั่นคงของเครือขาย การ
ออกแบบเครือขาย การจัดการเครือขาย
040613373

การโปรแกรมระบบ
3(3-0-6)
(System Programming)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รูปแบบภาษาแอสเซมบลี การออกแบบแอสเซมเบลอร มาโครและตัวประมวลผลมาโคร
การออกแบบตัวประมวลผลมาโคร โปรแกรมบรรจุ การออกแบบโปรแกรมบรรจุ การออกแบบโปรแกรม
แปลภาษา
040613374

ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating System)
วิชาบังคับกอน : 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ
ระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส เธรด การจัดตารางการทํางาน การประสานการ
ทํางานของโปรเซส การจัดการหนวยความจําและหนวยความจําเสมือน การติดตอระบบแฟมและการ
จัดเก็บขอมูล ระบบประมวลผลแบบกระจายเบื้องตน ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ
040613393 วิธีการเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(
Numerical Methods)
วิชาบังคับกอน :
040203101 คณิตศาสตร 1
การแทนที่ตัวเลขดวยคอมพิวเตอร ตามมาตรฐาน
IEEE รากสมการ ระบบสมการเชิงเสน
เมทริกซมากเลขศูนยและเมทริกซโครงสราง การประมาณคาในชวง การหาอนุพันธ การอินทิเกรต สมการ
เชิงอนุพันธและการประมาณคาฟงกชัน ตัวอยางการแกปญหาดวยโปรแกรมประยุกตทางคณิตศาสตร

040613400 เตรียมสหกิจศึกษา
(
Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับกอน
: ไมมี

1(1-0-2)
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หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการ มนุษยสัมพันธและการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
040613401 สหกิจศึกษา 1
3(0-135-0)
(
Co-operative Education I)
วิชาบังคับกอน :
040613400 เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เขารวมโครงการซึ่งมีลักษณะงานตรงกับ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษาฤดูรอน โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสหกิจศึกษาของภาควิชาและสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ
เพื่อศึกษาถึงปญหาหรืองานวิจัยที่จะทํารวมกับสถานประกอบการ ภายใตการกํากับและดูแลโดยผูนิเทศงาน
ของสถานประกอบการและคณาจารยนิเทศ นักศึกษาจะตองเขียนบันทึกรายงานประจําวันและใหผูนิเทศ
งานลงนามรับรอง และรายงานการปฏิบัติงานตอคณาจารยนิเทศตามแผนการนิเทศงาน
040613402 สหกิจศึกษา 2
6(0-270-0)
(
Co-operative Education II)
วิชาบังคับกอน : 040613401 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เขารวมโครงการตอจากการปฏิบัติงานใน
รายวิชาสหกิจศึกษา 1 อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ 16 สัปดาห
เปนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ นักศึกษาจะตองเขียนบันทึกรายงานประจําวัน
และใหผูนิเทศงานลงนามรับรอง และรายงานการปฏิบัติงานตอคณาจารยนิเทศตามแผนการนิเทศงาน เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะสงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ
ใหภาควิชาและผานการนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการจากสถานศึกษาและผู
เชี่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการ
040613404 โครงงานพิเศษ 1
1(0-2-1)
(
Special Project I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การนําเสนอโครงงานที่เกี่ยวกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรเพื่อฝกใหนักศึกษาเกิดทักษะ
ในการคนควา รวบรวมงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาโครงงานที่เสนอซึ่งนักศึกษาจะตองสง
รายงานและผานการสอบหัวขอโครงงานดังกลาว

040613405
(

โครงงานพิเศษ 2
Special Project II)

3(0-6-3)
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วิชาบังคับกอน : 040613404 โครงงานพิเศษ 1
การพัฒนาโครงงานที่นําเสนอในวิชาโครงงานพิเศษ 1 เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรูและ
ความชํานาญในดานวิทยาการคอมพิวเตอรโดยการปฏิบัติจริง ซึ่งนักศึกษาจะตองสงปริญญานิพนธฉบับ
สมบูรณและผานการสอบโครงงาน
040613407 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3(3-0-6)
(
Selected Topics in Computer Science I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หัวขอทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ไมไดบรรจุอยูในวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เพื่อให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอรในขณะนั้น
040613408 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3(3-0-6)
(
Selected Topics in Computer Science II)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หัวขอทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ไมไดบรรจุอยูในวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เพื่อให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอรในขณะนั้น
040613413

การจําลองระบบงานดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
(Computer Simulation)
วิชาบังคับกอน : 040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร
การวิเคราะหระบบ การจําลองแบบปญหาดวยเทคนิคมอนติคารโล การสรางตัวเลขแบบ
สุม การใชภาษาของการจําลองระบบปฏิบัติงานจริง การตรวจสอบตัวแบบจําลอง การจําลองปญหาในทาง
ปฏิบัติ
040613414 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5)
(
Three-dimensional Image and Animations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การสรางภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว การทําสตอรีบอรด การทําตัวแบบ การสราง
ลายผิวใหกับวัตถุ และการใชโปรแกรมประยุกต

040613424 การโปรแกรมชั้นสูง
3(3-0-6)
(
Advanced Programming)
วิชาบังคับกอน : 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
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เทคนิคที่จําเปนในการพัฒนาโปรแกรมที่มีคุณภาพสูง โดยเนนฝกใหนักศึกษาเกิดทักษะ
ในการพัฒนาโปรแกรมมากขึ้น การโปรแกรมเชิงวัตถุกับการออกแบบโปรแกรมที่ซับซอนมากขึ้น การ
ออกแบบโมดูล การตรวจหาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น การพัฒนาโปรแกรมแบบขับเคลือนโดยเหตุการณ ของ
การโปรแกรมแบบเทรดและมัลติเทรด การพัฒนาโปรแกรมบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร
040613433 คอมพิวเตอรเพื่อการบัญชี 3(3-0-6)
(
Computer for Accounting)
วิชาบังคับกอน : 040613331 ระบบฐานขอมูล
ระบบโครงสรางทางบัญชีสําหรับการวางผังบัญชีกิจการเจาของคนเดียว และกิจการที่ซื้อ
ขายสินคา ขั้นตอนการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การปดบัญชีแบบตรวจนับสินคาคงเหลือเมื่อวันสิ้นงวด
และแบบบัญชีคุมยอดสินคา เงื่อนไขการจายคาขนสง การปรับปรุงและการจัดทํางบการเงิน ระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่ม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี การออกแบบฐานขอมูลทางระบบบัญชี การใชโปรแกรม
เพื่อพัฒนาโปรแกรมทางบัญชี
040613437 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(
Management Information System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารขอมูลและเครือขายทางคอมพิวเตอร
เพื่อการบริหาร การวิเคราะหและออกแบบระบบขอมูลสําหรับการบริหาร การออกแบบการประมวลผล
ขอมูล ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผูเชี่ยวชาญ การจัดการระบบขอมูลและการควบคุมการ
ทํางานการใชระบบสารสนเทศในการบริหารองคกร
040613443 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6)
(
Software Engineering Practicum)
วิชาบังคับกอน : 040613344 วิศวกรรมซอฟตแวร
หลักการพื้นฐานกระบวนการผลิตซอฟตแวร แนวทางปฏิบัติการสราง ความตองการ การ
ออกแบบ การทดสอบ และการสรางแผนการพัฒนาซอฟตแวร
040613446 การประมาณตนทุนซอฟตแวร 3(3-0-6)
(
Software Cost Estimation)
วิชาบังคับกอน : 040613344 วิศวกรรมซอฟตแวร
หลักการคํานวณระยะเวลา ทรัพยากรที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวร กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
กับการบริหารตนทุนโครงการ และแบบจําลองที่ใชในการคํานวณตนทุนซอฟตแวร
040613455

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการบริการทางเว็บ 3(3-0-6)
(E-commerce and Web Services)
วิชาบังคับกอน : 040613324 การโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต
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โครงสรางพื้นฐานของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
แนวความคิดของเว็บเซอรวิส สถาปตยกรรมของเว็บเซอรวิส ตัวจักรคนหา การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ความมั่นคงของเว็บและเครือขาย กฎหมายที่เกี่ยวของในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
040613457 การสื่อสารไรสาย
3(3-0-6)
(
Wireless Communications)
วิชาบังคับกอน : 040613351 เครือขายคอมพิวเตอร
ระบบการสื่อสารไรสาย มาตรฐานการสื่อสารไรสาย เครือขายขอมูลไรสาย
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบรังผึ้ง ระบบการสื่อสารสวนบุคคล การสื่อสารดาวเทียม หัวขอดานโพรโทคอล
ประสิทธิภาพในการสื่อสารไรสายและเทคโนโลยีไรสายสมัยใหม
040613458 เว็บเชิงความหมาย
3(3-0-6)
(
Semantic Web)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เว็บและเว็บเชิงความหมาย ภาษาเชิงความหมาย การเรียกคนเอกสารเชิงความหมาย การ
ประมวลผลคําสั่งเรียกคนเชิงความหมาย ภาษากฎสําหรับเว็บเชิงความหมาย การพัฒนาแอพพลิเคชันเว็บ
เชิงความหมาย
040613461 ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(
Artificial Intelligence)
วิชาบังคับกอน : 040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
พื้นฐานและรากฐานทางดานปญญาประดิษฐ ตัวกระทําชาญฉลาด การแกปญหาดวยการ
คนหาคําตอบ การคนหาแบบมีขอมูลชวยตัดสินใจ การแกปญหาที่มีเงื่อนไขบังคับ การคนหาคําตอบสําหรับ
การเลนเกมแบบสองคน การแสดงองคความรูและการอนุมานความรูเบื้องตน
040613462 โครงขายประสาทเทียม
3(3-0-6)
(
Neural Network)
วิชาบังคับกอน : 040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
ความสัมพันธของโครงขายประสาททางชีววิทยากับโครงขายประสาทเทียม การออกแบบ
โครงขายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีการสําหรับการสอนโครงขายประสาทเทียม แบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียม โครงขายประสาทเทียมแบบหลายชั้น โครงขายประสาทเทียมแบบแบงตัวเอง โครงขายแบบ
โฮปฟลด การประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมในงานดานการรูจํารูปแบบและสิ่งมีชีวิตเทียม

040613463 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(
Decision Support System)
วิชาบังคับกอน : 040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร

3(3-0-6)
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ องคประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการ
ตัดสินใจของมนุษย การเชื่อมประสานกับผูใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนและพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
040613465 ตรรกศาสตรฟซซี
3(3-0-6)
(
Fuzzy Logic)
วิชาบังคับกอน : 040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
พื้นฐานของการตัดสินใจและความไมแนนอน ฟซซีเซต ความเปนสมาชิกและ
ความสัมพันธแบบฟซซี กระบวนการอนุมานความรูแบบฟซซี การจําแนกแบบฟซซี การรูจําแบบแผนอยาง
ฟซซี การเรียนรูตนแบบฟซซี การประยุกตใชตรรกศาสตรฟซซีกับการเรียนรูของเครื่องแบบอื่นๆ
040613467
(

การเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Machine Learning)
วิชาบังคับกอน : 040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร
พื้นฐานการเรียนรูของเครื่อง พื้นฐานการเรียนรูแบบแผนดวยสถิติ การเรียนรูแบบมีผูสอน
การเรียนรูตนไมเพื่อการตัดสินใจ โครงขายประสาทเทียมเบื้องตน การสรางสมมติฐานจากประสบการณ
การเรียนรูแบบเบยเซียน การเลือกตนแบบและคุณลักษณะเฉพาะ ทฤษฎีการเรียนรู การเรียนรูแบบไมมี
ผูสอน การเรียนรูแบบสนับสนุน
040613469 การรูจํารูปแบบขอมูล
3(3-0-6)
(
Data Pattern Recognition)
วิชาบังคับกอน :
040203101 คณิตศาสตร 1
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร
การจัดกลุมขอมูล การจําแนกประเภทขอมูล วิธีการเรียงลําดับ วิธีการพยากรณคา การ
จําลองสถานการณขอมูล
040613476 เครื่องมือยูนิกซ
3(2-2-5)
(
Unix Tools)
วิชาบังคับกอน :
040613374 ระบบปฏิบัติการ
โครงสรางของระบบปฏิบัติการยูนิกซ สภาพแวดลอมระบบปฏิบัติการยูนิกซ คําสั่งพื้นฐาน
คําสั่งชวยเหลือ ระบบไฟล โปรเซส เปลือกระบบ คําสั่งกรองขอมูล นิพจนปกติ คําสั่งชวยการพัฒนา
โปรแกรมและการโปรแกรมเปลือกระบบ

040613477 การบริหารระบบปฏิบัติการยูนิกซ
(
UNIX Operation System Administration)
วิชาบังคับกอน :
040613476 เครื่องมือยูนิกซ

3(2-2-5)
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หลักการและแนวคิดในการดูแลระบบ การติดตั้งและการปรับแตงระบบปฏิบัติการ การ
ปรับแตงระบบไฟล ฮารดแวรและซอฟตแวร การจัดการบัญชีรายชื่อ การรักษาความปลอดภัยและการ
สํารองขอมูล การติดตั้งบริการ การตรวจสอบ เฝาระวังเครื่องใหบริการ
040613478 การประมวลผลแบบขนาน 3(3-0-6)
(Parallel Computing)
วิชาบังคับกอน :
040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
040613272 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
สถาปตยกรรมแบบขนาน การออกแบบและการโปรแกรมสําหรับการประมวลผลมากกวา
หนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน การแบงงาน การกระจายงานที่เหมาะสมสําหรับปญหาประเภทตาง ๆ การ
ประยุกตใชหนวยความจํารวม และหนวยความจําแบบกระจาย โครงสรางแบบกริดสําหรับหนวย
ประมวลผลแบบเสมือนที่สามารถประมวลผลแบบกระจาย
040613479 การออกแบบระบบฝงตัว
3(3-0-6)
(
Embedded System Design)
วิชาบังคับกอน : 040613272 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
การออกแบบระบบฝงตัว ระบบควบคุมขนาดเล็กที่สามารถวัดคาได วิธีการแปลงคาทาง
กายภาพ การสรางวงจร การโปรแกรมควบคุมระบบฝงตัว
040613494 การเขารหัสลับคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(
Computer Cryptography)
วิชาบังคับกอน :
040203101 คณิตศาสตร 1
040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ
ความมั่นคงเบื้องตน การเขารหัสลับพื้นฐาน การเขารหัสลับที่มีความมั่นคงสูง โพรโทคอล
ความมั่นคงพื้นฐาน โพรโทคอลความมั่นคงประยุกต โพรโทคอลความมั่นคงเครือขาย เทคนิคความมั่นคง
ฐานขอมูล การออกแบบวิธีการเขารหัสลับและโพรโทคอลความมั่นคง
040613496

ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer System Security)
วิชาบังคับกอน : 040613351 เครือขายคอมพิวเตอร
ความรูทั่วไปดานความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร ภัยคุกคามตอระบบคอมพิวเตอร การ
รักษาความมั่นคงระบบฮารดแวร ซอฟตแวร และเครือขายคอมพิวเตอร การเขารหัสขอมูล การวางแผน
และกําหนดนโยบายดานการรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร จรรยาบรรณสําหรับนักคอมพิวเตอรในดานการรักษาความ
มั่นคง
040613497 นิติวิทยาศาสตรเชิงดิจิทัล
3(3-0-6)
(
Digital Forensic Science)
วิชาบังคับกอน : 040613496 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร
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การเจาะระบบ โปรแกรมไวรัส การคุกคาม การโจมตี และการปองกันระบบเครือขาย
พัฒนาการของรูปแบบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรและผูกอการรายแบบดิจิทัล กฎหมายเพื่อการปองกัน
และการตรวจสอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(
English I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและ
ไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและยอหนาที่มี
โครงสรางไมซับซอน ตลอดจนการฝกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(
English II)
วิชาบังคับกอน :
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
บูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและ
ไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสรางซับซอน
และยอหนาขนาดสั้น การฝกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(
English Study Skills)
วิชาบังคับกอน
: 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
สงเสริมทักษะในการจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเทคนิคตางๆ ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ เชน การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อชวยในการพูด การอานและการเขียน การจดบันทึก
ยอ และการยอความ การจัดระเบียบตนเองในการเรียน เชน การวางแผน การตรวจสอบ และประเมินการ
เรียนรูของตนเอง เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
080103012 การอาน 1
3(3-0-6)
(
Reading I)
วิชาบังคับกอน :
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
กลวิธีการอาน เชน การอานแบบกวาดสายตา การอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ และการเดา
ความหมายโดยอาศัยบริบท เพื่อประยุกตใชในการอานและการสรางความเขาใจดวยตนเองพัฒนาทักษะ
การอานโดยการทํากิจกรรมและแบบฝกหัดในชั้นเรียน
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(
Writing I)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
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การเขียนโดยใชประโยคโครงสรางตางๆ เชน ประโยคใจความเดียว ประโยคใจความรวม
และประโยคใจความซอน การเขียนโครงราง การเขียนยอหนา และการเขียนลําดับเรื่องโดยเลือกใช
คําศัพทที่สอดคลองกับบริบท
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
(
English Conversation I)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องตนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนํา
ตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งตางๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
080203901 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(
Man and Society)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
มนุษย การตั้งถิ่นฐานและการอยูรวมกันเปนสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย การจัด
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการ
วิเคราะหปญหาของมนุษยในสังคม
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(
Law for Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
(
Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย การ
บริโภค การลงทุน เงินเฟอ เงินฝด สถาบันการเงิน ภาษีอากร เรียนรูถึงสภาพการณตางๆ ทางเศรษฐกิจ
เขาใจปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล รูจักปรับตนเองให
ดํารงชีวิตอยูไดอยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจตางๆ ในสังคม

080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(
Basketball)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
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วิวัฒนาการตางๆ เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลตั้งแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบัน ฝกใหมีทักษะ
พื้นฐานนําไปใชในการเลนทีม ตลอดจนความรูความเขาใจ กฎ กติกา การเตรียมอุปกรณและทัศนคติที่ดี
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(
Badminton)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความเขาใจเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน การฝกทักษะเบื้องตน เทคนิคการเลน กฎ กติกา การ
เตรียมอุปกรณ เลือกใชอุปกรณที่เหมาะสมและสามารถนําทักษะเบื้องตนไปใชในการเลนแบดมินตันได การ
เปนผูเลนและผูชมที่ดี
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(
Dancing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศการปลูกฝง
ความรูความเขาใจและทัศนคติที่ดี การเตนรําแบบละติน แบบบอลรูม และแบบเบ็ดเตล็ด การจัดงานลีลาศ
080303601 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(
Human Relations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผูอื่นการพัฒนา
ตนเอง ความรูพื้นฐานและมารยาททางสังคม การติดตอสื่อสารและการทํางานรวมกันการบริหารความ
ขัดแยง และการนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกตใชในการสรางมนุษยสัมพันธ
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค 3(3-0-6)
(
Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พื้นฐานการทํางานของสมอง ความสําคัญของการคิด ลักษณะการคิดของสมองซีกซาย
และซีกขวา ความหมายของการคิดเชิงระบบ ลักษณะของการคิดเชิงระบบ คุณลักษณะของนักคิดเชิงระบบ
เทคนิคการคิดเชิงระบบ ความสําคัญของความคิดสรางสรรค ลักษณะพิเศษของความคิดสรางสรรค
ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค กระบวนการคิดสรางสรรค เทคนิคการพัฒนาความคิดสรางสรรค
และการประยุกตใชความคิดสรางสรรค
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3.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
1. นายสุรชาติ พวงพุม
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) สุรชาติ พวงพุม “โครงสรางขอมูลกับปาสคาล”, ศูนยผลิตตําราสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2541.
2. นายนนทกร สถิตานนท
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) N. Sathitanon and S. Pullteap, “A Fiber Optic Interferometric Sensor for Dynamic
Measurement,” International Journal of Computer Science and Engineering, 2008.
3. นางสาวปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) ปริเยศ ทรัพยสินพันธและปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ , “การประยุกตใชระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรในการติดตามและชวยเหลือผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
,” ECTI-CARD 2009
Proceedings, พฤษภาคม 2552.
4. นายพงศพันธ ดานพิษณุพันธ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Vu Nguyen, Barry Boehm, Phongphan Danphitsanuphan, “Assessing and Estimating
Corrective, Enhancive, and Reductive Maintenance Tasks: A Controlled
Experiment,” Asia-Pacific Software Engineering Conference, Malaysia, December
2009.
5. นายเอิญ สุริยะฉาย
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Suriyachay, E. and Sakata, S. "Performance of ZigBee Sensor Network with Gridshaped Placement of Relaying Nodes," IEICE USN, Japan 2008.
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3.2.4 ผลงานทางวิชาการอาจารยผูรวมสอน
1. นางสาวกฤดาภัทร สีหารี
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) กฤดาภัทร สีหารี และ ปรัชญา พวงผกา. “การพัฒนาโลจิสติกสประสานงานดวยระบบรับสง
ขอความ,” VCML2010, กระบี่, 11-12 พฤศจิกายน, 2553.
2) Punnarut, R., Sriharee, G., “A Researcher Expertise Search System using Ontologybased Data Mining,” The Seventh Asia-Pacific Conference on Conceptual
Modelling, Brisbane, Australia, Jan 18-21, 2010.
3) Punnarut, R., Sriharee, N., “Creating a National Researcher Network for Expertise
Finding,” NCSEC, Pattaya, Thailand, 2008.
2. นายอัครา ประโยชน
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) ยศวัธน แสนสิงห และ อัครา ประโยชน , “การรูจําชื่อเฉพาะภาษาไทยโดยใชแบบจําลองฮิดเดน
มารคอฟ,” In Proceedings of The 2nd International Conference on Knowledge and
Smart Technologies (KST-2010), ชลบุร,ี ประเทศไทย, 2553.
2) พิจารณ จรุงนันทกาล และ อัครา ประโยชน , “การคัดแยกเอกสารที่ไมมีโครงสรางดวยฟซซีเบย
เซียน,” In Proceedings of The 2nd International Conference on Knowledge and
Smart Technologies (KST-2010), ชลบุร,ี ประเทศไทย, 2553.
3) สุทัศน กํามณี และ อัครา ประโยชน , “การวิเคราะหลักษณะของ Forum Spam เพื่อการตรวจจับ
ที่มีประสิทธิภาพ,” In Proceedings of The 2nd International Conference on Knowledge
and Smart Technologies (KST-2010), ชลบุร,ี ประเทศไทย, 2553.
4) Chantaksinopas I., Oothongsap P., Prayote A., “Framework for Network Selection
Transparency on Vehicular Networks,” In Proceedings of ECTI-Con 2010, Chiangmai,
Thailand, 2010.
5) K. Wangdi, A.Prayote, U. Phalavonk, “Classification of Credit Application based on
Imbalanced Dataset: A Case Study of National Pension and Provident Fund of
Bhutan,” In Proceedings of ANSCSE 14, 2010.
6) Buranasing, A. and Prayote, A. “Traffic Congestion Estimation for Highway in
Bangkok,” In Proceedings of JCSSE 2010, Bangkok, Thailand, 2010.
7) Akara Prayote, Phoemphun Oothongsap, and Surasak Kanda, “Fast Network
Selection Mechanism for Seamless Connectivity on Vehicular Networks,” In
Proceedings of The 5th International Conference on Computer Science and
Convergence Information Technology (ICCIT 2010), Seoul, Korea, 2010.
8) Prayote, A., Nuam-in, W. and Temtanapat, Y., “Ripple Down Rules- Reusable
Inference Engine Model,” In Proceedings of JCSSE 2009: Beyond Boundaries,
Phuket, Thailand, 2009.
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9) Buranasing, A. and Prayote, A., “Traffic Density Estimation for Highway in Intelligent
Transportation Systems,” In Proceedings of JCSSE 2009: Beyond Boundaries,
Phuket, Thailand, 2009.
10) รัตนระพี พลไพรสรรพ นิดาพรรณ สุรีรัตนันท และอัครา ประโยชน , “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรของโรควัณโรค,” การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 5, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2552. ( Best paper
awarded)
3. นายธวัชชัย งามสันติวงศ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) ธวัชชัย งามสันติวงศ, “การวิเคราะหและออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ,” โรงพิมพ 21 เซ็นจูรี่,
หนังสือประกอบการสอนวิชา 462244 Software Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 242 หนา, 2549.
2) ธวัชชัย งามสันติวงศ, “การพัฒนา Integrated Development Environment (IDE) สําหรับ
ภาษา PHP ที่ใชในการติดตอเว็บเซอรวิส,” วารสารวิทยาศาสตรประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ, ปที่ 4 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2548.
4. นายสมชาย ปราการเจริญ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) ณรงค โพธิ และ สมชาย ปราการเจริญ, “การเปรียบเทียบความแมนยําวิธีการประมาณคาสูญหาย
ระหวางวิธีเซตอยางหยาบ และวิธีแบบจําลองสมการโครงสราง” , การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศประยุกตครั้งที่ 1 มิถุนายน 2553 , มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2553.
2) Somchai Prakancharoen, “Sys-log database manipulation security protocol”, 20103rd International conference on advance computer theory and engineering-ICACTE
2010, Chengdu, China, 2010.
3) สมชาย ปราการเจริญ , “การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวกับความลาชาในการสงมอบงานของการ
วาจางพัฒนาซอฟตแวร ,” การประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศประยุกต ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2553 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ,
2553.
4) Somchai Prakancharoen, “Web Based Application Maintenance Time Modeling”,
Proceedings 2009 Seventh International Conference on ICT and Knowledge
Engineering, Siam University Bangkok, Thailand, 2009.
5) ณรงค โพธิ และ สมชาย ปราการเจริญ , “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาสูญหายโดย
วิธีการวิเคราะหจําแนกประเภท ตนไมตัดสินใจ และคาเฉลี่ย ,” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร , ปที่
2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2553.
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6) สมชาย ปราการเจริญ , “แบบจําลองการพยากรณคาบํารุงรักษาซอฟตแวรประยุกตเชิงโครงขาย
กรณีศึกษาการบํารุงซอฟตแวรในประเทศไทย,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ ปที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2553, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ, 2553.
7) สมชาย ปราการเจริญ , “แบบจําลองการคาใชจายในการบํารุงรักษาซอฟตแวรประยุกตเชิง
โครงขายแบบหลายกลุม ,” การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2, 18-20 พฤศจิกายน 2552
,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต, ภูเก็ต, 2552.
8) สมชาย ปราการเจริญ , “การวิเคราะหปจจัยและสมการโครงสรางของปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
บํารุงรักษาซอฟตแวรภาคเอกชน ,” การประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 , สถาบันวิจัยและพัฒนา ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2552.
9) สมชาย ปราการเจริญ , “การวิเคราะหปจจัยและสมการโครงสรางของปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
บํารุงรักษาซอฟตแวร ,” การประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5, คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2552.
10) สมชาย ปราการเจริญ , “การประมาณคาใชจายในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกตเชิงโครงขายโดย
วิธีการเทียบเคียงกับโครงการที่ผานการวิเคราะหจําแนกกลุม ,” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2551, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551.
11) สมชาย ปราการเจริญ , “การประมาณคาสูญหายโดยวิธีแบบจําลองสมการโครงสราง ,” วารสาร
คณะวิทยาศาสตรประยุกต ปที 7 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2551, คณะวิทยาศาสตรประยุกต ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2551.
5. นางสาวสุชาดา รัตนคงเนตร
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) S. Ratanakongnate and T. Limchitsomboon, “Transform WSDL Styles”, "The 1st
National Conference on Applied Computer Technology and Information Systems",
2 June 2010.
2) สลักจิต อุชชิน , สุชาดา รัตนคงเนตร , ธนรักษ ลิ้มจิตสมบูรณ, “การสรางชุดลําดับเหตุการณที่
เปนไปไดทั้งหมดของระบบโดยอัตโนมัติจากแอคติ วิตี้ไดอะแกรม”, ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 14, 10 – 11 กันยายน 2552.
3) สุชาดา รัตนคงเนตร, สลักจิต อุชชิน , ธนรักษ ลิ้มจิตสมบูรณ , “วิธีการสรางซีนนาริโอการทดสอบ
จากแอคติวิตีไดอะแกรมสําหรับสวิมเลน”, The 5th National Conference on Computing
and Information Technology, 22 – 23 พ.ค. 2552.
4) S. Ratanakongnate and C. Lursinsap, "Translating Object Pascal Program into Java
Language", "Joint Conference on Computer Science and Software Engineering",
June 29 – 30, 2006.

46

มคอ. 2

6. นายสมชาติ รุงเรืองสรการ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) T. Khunarsa, S. Roongsorakarn and S. Ratanasanya, “Night Time Pedestrian
Detection System using Haar-like Feature Detection,” In Proceedings of the 7th
International Conference on Computer Science and Software Engineering - Vol.
2 (JCSSE) pp.46-51, May 12 – 14, 2010.
2) ตะวัน ขุนอาสา , สมชาติ รุงเรืองสรการ , สรร รัตนสัญญา, "ระบบตรวจจับคนเดินถนนใน
เวลากลางคืนจากภาพวิดีทัศนในโหมดถายภาพในที่มืด,” In Proceedings of the 2nd
Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2010), May
10 – 12, 2010, Pattaya, Thailand.
3) N. Saekor, S. Roongruangsorakarn , K. Chaisaowong , T. Kraus 3 and T. Aach,
"3D Modeling of Detected Pleural Thickenings through Thin Plate Spline
Interpolation," In Proceedings of the 2009 Electrical Engineering/Electronics,
Computer, Telecommunications and Informatoin Technology International
Conference, Pattaya, Thailand, pp.1106-1109 , May 6 – 9, 2009.
4) J. Lerdsinmongkol, K. Chaisaowong , S. Roongruangsorakarn, T. Kraus, and T.
Aach, "Efficient Application of 3D Morphological Operations in the Framework
of a Computer-Assisted Diagnosis System," In Proceedings of the 9th
International Conference on Signal Processing, Beijing, China, pp857-860, Oct.
26 – 29, 2008.
5) Jirawit Lerdsinmongkol, Kraisorn Chaisaowong, Somchart Roongruangsorakarn,
Thomas Kraus and Til Aach, "Applicatin of 3D Morphological Operations in the
Framework of a Computer-Assisted Diagnosis System to Construct Throax Mask
and Remove Trachea,” In Proceedings of the 3rd International Symposium on
Biomedical Engineerin, Bangkok, Thailand, pp 260-265, Nov. 10-11, 2008.
6) นฤมล สุวามิน , สมชาติ รุงเรืองสรการ , ไชยันต สุวรรณชีวะศิริ , “โปรแกรมฝกพูดเสียงสระ
ภาษาไทยสําหรับผูบกพรองทางการไดยิน ,” In Proceedings Of the 12th National
Computer Science and Engineering Conference, Pattaya, Thailand, pp.760-763,
Nov. 20 – 21, 2008.
7) J. Lerdsinmongkol, K. Chaisaowong, S. Roongruangsorakarn, T. Kraus and T.
Aach, "An Optimal Application of 3D Morphological Operations in the
Framework of a Computer-Assisted Diagnosis System", In Proceedings of the
12th National Computer Science and Engineering Conference,Pattaya ,Thailand,
pp.659-666 , Nov. 20 – 21, 2008.
7. นางสาวเบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Saraubon, K. and Limthanmaphon, B., “Fast Effective Botnet Spam Detection,”
Proceedings of 4th International Conference on Computer Sciences and
Convergence Information Technology (ICCIT 2009), IEEE, Seoul,
November 24 – 26, 2009.
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2) เศรษฐพงศ ธัญญฤทธิกร และ เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ , “E-Coupon: Payment Web
Serices,” Proceedings of the 6th International Joint Conference on Computer
Science and Software Engineering (JCSSE 2009), Phuket, May 13 – 15, 2009.
3) สักนาท นุนทอง และ เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ , “การประกอบเว็บเซอรวิสอัตโนมัติดวยระบบ
ทํางานเชิงกฎ ,” Proceedings of the 5th International Joint Conference on
Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2008), Kanchanaburi,
May 7 – 9, 2008.
4) เศรษฐพงศ ธัณณฤทธิกร และ เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ , “การออกแบบการชําระเงินดวย
คูปปองอิเล็กทรอนิกสบนระบบเว็บเซอรวิส ”, งานประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอรและ
วิศวกรรมคอมพิวเตอรแหงชาติ ครั้งที่ 12 (NCSEC 2008), 20-21 พฤศจิกายน 2551.
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
ภาควิชามีการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาปกติซึ่งจะตองผานการฝกงานไมนอยกวา 240
ชั่วโมงในภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาซึ่งจะตองผานการปฏิบัติงานไมนอยกวา 7
เดือนในหนึ่งภาคการศึกษาฤดูรอนและหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาปกติและนักศึกษาสหกิจศึกษาลงทะเบียนเรียนดวยแผนการศึกษาเดียวกันตั้งแตชั้นปที่ 1
จนกระทั่งสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปที่ 3 นักศึกษาที่มีความประสงคเขาโครงการสหกิจศึกษาจะตอง
สมัครเขาโครงการและผานความเห็นชอบจากภาควิชา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณการฝกงานภาคสนาม
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
(2) ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศกับงานจริง
(3) มีมนุษยสัมพันธ กลาแสดงออกและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา สามารถเรียนรู และปรับตัวใหเขากับสภาพ
สังคมการทํางานในสถานประกอบการได
4.2 ชวงเวลา
(1) นักศึกษาปกติฝกงานในภาคการศึกษาฤดูรอนของชั้นปที่ 3
(2) นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอนของชั้นปที่ 3 และภาค
การศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
(1) การฝกงาน จัดเต็มเวลาภาคฤดูรอน รวม 240 ชั่วโมง
(2) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูรอนและ 1 ภาคการศึกษาปกติ
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาปกติ จะเริ่มทําโครงงานในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4 โดยนักศึกษาจะตองผานการ
สอบหัวขอโครงงาน ซึ่งเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูและทักษะดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร อาจจะเปนลักษณะการวิจัยหรือพัฒนาโครงงานใหกับหนวยงาน ในกรณีมีการพัฒนาใหกับ
หนวยงานจะตองมีการนําไปทดลองใชงานอยางนอยหนึ่งเดือนกอนสอบโครงงาน การทําโครงงานมีจํานวน
ผูรวมโครงงานไมเกิน 2 คนและมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่ภาควิชากําหนดอยาง
เครงครัด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หัวขอโครงงานตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูและทักษะทางดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรที่นักศึกษาสนใจ มีขอบเขตโครงงานที่ชัดเจนสามารถทําสําเร็จในระยะเวลาที่กําหนด
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม และสามารถ
ประยุกตใชความรูทางวิทยาการคอมพิวเตอรในการแกปญหาและดําเนินการไดเสร็จตามเวลาที่ภาควิชา
กําหนด
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการเขาพบและใหคําปรึกษา (log book) และ
ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงานผานทางปายประกาศ เว็บไซตของภาควิชา จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ
เครือขายสังคม
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลโครงงานทําไดโดย
(1) ความกาวหนาและความถี่ในการเขาพบของนักศึกษาตามสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่
ปรึกษา
(2) การสอบโครงงานพิเศษ 1 การนําเสนอและรูปเลมรายงาน โดยคณะกรรมการสอบโครงงาน
พิเศษ
(3) การสอบโครงงานพิเศษ 2 การนําเสนอและรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ โดยคณะกรรมการ
สอบโครงงานพิเศษ
สําหรับการสอบโครงงานพิเศษ 1 และโครงงานพิเศษ 2 จะมีคณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษ
ไมนอยกวา 3 คน

49

มคอ. 2

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติ - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชนโครงการอบรมจริยธรรมและ
ที่ดีตอจรรยาบรรณทางวิชาชีพและ โครงการบําเพ็ญประโยชน
สังคม
- มีการสอดแทรกความรูดานจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาการและวิชาชีพในแตละรายวิชา
- ผูสอนมีการนําผลปอนกลับ (feedback) แจงแกนักศึกษา
กรณีมีการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม
- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมี
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
การกําหนดหัวหนากลุมในการทํางาน ตลอดจนกําหนดใหทุก
คนมีสวนรวมในการนําเสนองาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษา
ไดสรางภาวะผูนําและเปนสมาชิกกลุมที่ดี
(3) มีวินัยและความรับผิดชอบ

- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน ตรวจสอบเขาเรียนและ
การตรงตอเวลาอยางสม่ําเสมอ
- สนับสนุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามใน
ชั้นเรียน
- มีกติกาการสงงานที่ไดรับมอบหมายภายในกําหนดเวลาและ
มีบทลงโทษหรือตักเตือนสําหรับผูที่ไมทําตามกติกา
(4) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและ - มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล รวบรวม
สามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นได
ความรูที่นอกเหนือจากที่ไดนําเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร
เปนอยางดี
ความรูที่ไดระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือใหกับผูสนใจ
ภายนอก
(5) มีความสามารถในการวิเคราะห คัด - กําหนดกรณีศึกษาหรือกรณีตัวอยางเพื่อใหนักศึกษา
กรอง ขอมูล ขาวสารตาง ๆ กอน วิเคราะห คัดกรอง ขอมูลขาวสาร สืบคนไปยังแหลงขอมูลที่
นําไปเผยแพร
ถูกตอง กอนที่จะเผยแพรขอมูลขาวสาร
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาควรตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม เอื้อเฟอ เผื่อแผ
ประพฤติตนเปนประโยชนตอสังคมที่มีสวนรวม เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง
ราบรื่น มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาในดานคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวย
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังมีรายวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมในวิชาบัณฑิตในอุดมคติซึ่งเปน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสอดแทรกความรูดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใน
รายวิชาพื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ และมีกรณีศึกษาในรายวิชาที่มีเนื้อหา
เกี่ยวของกับจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ
เขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม โดยตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม
มีความซื่อสัตย ไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น นอกจากนี้ในชั้นเรียน
อาจารยควรมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา เปนแบบอยางที่ดีใหกับ
ศึกษาเมื่อมีโอกาส รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่
ประพฤติดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ เมื่อมีโอกาส
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(4) จํานวนนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเปนอยางดี สามารถนําไปใช
ประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม โดย
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตางๆ
ของระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการ
นําไปประยุกต
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละรายวิชาในชั้น
เรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ มีการเรียนรูจากสถานการณจริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรง
มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง และมีการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ ดังนี้
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบปฏิบัติ
(3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(5) ประเมินจากโครงงานที่นักศึกษานําเสนอ
(6) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(7) ประเมินจากรายวิชาโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษา
นักศึกษาควร คิดเปน ทําเปน มีความรู คูคุณธรรม อาจารยผูสอนควรเนนกระบวนการที่ให
นักศึกษาวิเคราะห หาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา แนวคิดและวิธีการแกปญหาดวย
ตนเอง นักศึกษาควรมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาในการประยุกตความรูที่ไดศึกษามาในการแกปญหา
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินจากขอสอบประเภทที่ใหนักศึกษาอธิบายแนวคิดของการแกปญหาและวิธีการ
แกปญหาโดยการประยุกตใชความรูที่เรียนมา
(2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษามีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุม
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจน สามารถวิเคราะหปญหาไดอยาง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง และรับผิดชอบและยอมรับในผลของการตัดสินใจเลือกใชวิธีตาง ๆ
ในการแกปญหา สามารถวางแผน และรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวสามารถประยุกตใชความรูที่ไดรับตามงานที่ไดรับ
มอบหมายหรือสามารถถายทอดความรูใหกับชุมชนไดอยางมีคุณภาพ เพื่อเปนสวนหนึ่งที่ชวยให
บุคคลรอบขางเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งนักศึกษาควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ
ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม

53

มคอ. 2

(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงาน
กับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่นหรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการตอบคําถามของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม
ในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) ประเมินจากความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่
ไปปฏิบัติงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่ํา
ดังนี้
(1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบการสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้
อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธี
แกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพตอนักศึกษาใน
ชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา เชน การจัดกิจกรรม
การเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริง
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และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตใชความรูในสถานการณที่
แตกตางกัน
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยพิจารณาจากการเหตุผล วิธีการเลือกใชเครื่องมือทาง
วิทยาการคอมพิวเตอรในการแกปญหาและนําเสนอ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1)
ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2)
มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3)
มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
(4)
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(5)
เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคและสังคม
(6)
สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะและการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตางๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไป
ประยุกต
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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3. ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ ทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบการ
สื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2



2(1-2-3)

3

4

ความรับผิดชอบรอง
3.ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5

6

7

1























1(0-2-1)













3(2-2-5)





3(3-0-6)











3(3-0-6)



















2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4

1

2

3

4

5

6

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

3(3-0-6)

































56




















































































































































3(3-0-6)

3(3-0-6)



มคอ. 2

040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร
และประเด็นทางวิชาชีพ
(Fundamental of Computer
Science and Professional
Issues)
040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
(Computer Programming I)
040613103 การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
(Computer Software Usage)
040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
(Computer Programming II)
040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล
(Digital Circuit Design)
040613182 ดิจิทัลและระบบตรรกะ
(Digital and Logic Systems)
040613191 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร
(Discrete Mathematics for
Computer Science)
040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structures and Algorithm)

ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

มคอ. 2

2

3

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4





1. คุณธรรม จริยธรรม
3

4

5





6

3.ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
7

1

4

5

6

7

8

1





2

3

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1

2

4

1

2

3

4

5

6

3(2-2-5)





3(3-0-6)





3(3-0-6)






















































































































































































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












3(3-0-6)


3(3-0-6)

3(3-0-6)

มคอ. 2

040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
040613223 ภาษาแอสเซมบลี
(Assembly Language)
040613231 โครงสรางแฟมขอมูล
(File Structures)
040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
(System Analysis and
Design)
040613272 องคประกอบและสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร
(Computer Organization and
Architecture)
040613273 สถาปตยกรรม
ไมโครคอมพิวเตอร
(Microcomputer Architecture)
040613283 อิเล็กทรอนิกสประยุกตสําหรับ
คอมพิวเตอร 1
(Applied Electronics for
Computer I)
040613284 อิเล็กทรอนิกสประยุกตสําหรับ
คอมพิวเตอร 2
(Applied Electronics for
Computer II)
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รายวิชา

มคอ. 2

2

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

1. คุณธรรม จริยธรรม
1
3(3-0-6)

040613311 คอมพิวเตอรกราฟกส
(Computer Graphics)
040613324 การโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต
(Internet Programming)
040613325 หลักภาษาโปรแกรม
(Principles of Programming
Languages)
040613331 ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)
040613342 หลักการออกแบบเชิงวัตถุ
(Principles of Objectoriented Design)
040613344 วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
040613345 การบริหารโครงการ
(Project Management)
040613348 การทดสอบซอฟตแวร
(Software Testing)
040613349 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ
คอมพิวเตอร
(Human Computer Interaction)

2

3

4

5

6

3.ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
7

1

3

4

5

6

7

8

1

2

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

4





1

2

3

4

5

6










3(3-0-6)





3(3-0-6)



























3(3-0-6)















3(3-0-6)















3(3-0-6)





































































































3(3-0-6)
3(3-0-6)
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040613292 การออกแบบและการวิเคราะห
ขั้นตอนวิธี
(Design and Analysis of
Algorithm)

58



3(3-0-6)





















































3(3-0-6)
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รายวิชา

มคอ. 2

2

3

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4























1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2









3(3-0-6)





3(3-0-6)





3(3-0-6)





1(1-0-2)

























1(0-2-1)







3(0-6-3)











3(3-0-6)

3

4

5

3.ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

6

7













1

4

5

6

7









8

3

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1

2

4

1

2

3

4

5

6























3(2-2-5)

3(0-135-0)
6(0-270-0)
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3(3-0-6)




มคอ. 2

040613351 เครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Networks)
040613354 เทคโนโลยีการเชื่อมตอระหวาง
เครือขาย
(Inter-networking Technology)
040613373 การโปรแกรมระบบงาน
(System Programming)
040613374 ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
040613393 วิธีการเชิงตัวเลข
(Numerical Methods)
040613400 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre Co-operative Education)
040613401 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
040613402 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)
040613404 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
040613405 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
040613407 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร 1
(Selected Topics in
Computer Science I)
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รายวิชา

มคอ. 2

2

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

1. คุณธรรม จริยธรรม
3

4

5

6

3.ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
7

1

3

4

5

6

7

8

1

2

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1

2

3

4





1

2

3

4

5

6



























3(3-0-6)





3(3-0-6)







































































3(3-0-6)






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














3(3-0-6)

3(3-0-6)

มคอ. 2

040613408 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร 2
(Selected Topics in
Computer Science II)
040613413 การจําลองระบบงานดวย
คอมพิวเตอร
(Computer Simulation)
040613414 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
(Three-Dimensional Images and
Animations)
040613424 การโปรแกรมชั้นสูง
(Advanced Programming)
040613433 คอมพิวเตอรเพื่อการบัญชี
(Computer for Accounting)
040613437 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information
System)
040613443 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
ซอฟตแวร
(Software Engineering
Practicum)
040613446 การประมาณตนทุนซอฟตแวร
(Software Cost Estimation)
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รายวิชา

มคอ. 2
5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2





3(3-0-6)



3(3-0-6)

3

4

3.ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5

6

7

1

2

3

4



























3(3-0-6)











3(3-0-6)











3(3-0-6)









3(3-0-6)







3(3-0-6)





3(3-0-6)





3(2-2-5)





5

6

7

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

8

1

2

3

4











1

2

3

4

5

6

3(3-0-6)








































































































































61











3(2-2-5)


มคอ. 2

040613455 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและ
การบริการทางเว็บ
(E-commerce and Web Services)
040613457 การสื่อสารไรสาย
(Wireless Communications)
040613458 เว็บเชิงความหมาย
(Semantic Web)
040613461 ปญญาประดิษฐ
(Artificial Intelligence)
040613462 โครงขายประสาทเทียม
(Neural Network)
040613463 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support System)
040613465 ตรรกศาสตรฟซซี
(Fuzzy Logic)
040613467 การเรียนรูของเครื่อง คอมพิวเตอร
(Machine Learning)
040613469 การรูจํารูปแบบขอมูล
(Data Pattern Recognition)
040613476 เครื่องมือยูนิกซ
(UNIX Tools)
040613477 การบริหารระบบปฏิบัตกิ ารยูนิกซ
(UNIX Operation System
Administration)
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รายวิชา

มคอ. 2

2

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

3(3-0-6)





3(3-0-6)





3(3-0-6)

















6

3.ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
7

1

3

4

5

6

7

8

3

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1

2

4

1

2

3

4

5

6









































3(3-0-6)
3(3-0-6)
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040613478 การประมวลผลแบบขนาน
(Parallel Computing)
040613479 การออกแบบระบบฝงตัว
(Embedded System Design)
040613494 การเขารหัสลับคอมพิวเตอร
(Computer Cryptography)
040613496 ความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร
(Computer System Security)
040613497 นิติวิทยาศาสตรเชิงดิจิทัล
(Digital Forensic Science)
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มคอ. 2

63

มคอ. 2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2552
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา เปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และนําไปดําเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาทําไดโดย
(1) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
(2) คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตาม
รายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา สามารถทําผานการวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางตอเนื่องและนําผลที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน
และหลักสูตร อาจดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) สอบถามภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต โดยใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ประเมิน
จากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา
ความเห็นตอความรู
ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะ เวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(3) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ อาจารยพิเศษ หรือ
ผูเชี่ยวชาญในสถานประกอบการที่นักศึกษาเขาไปฝกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2552

64

มคอ. 2

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศและแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา ตลอดจนหลักสูตรที่สอน นอกจากนี้การที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคูณธรรม
อาจารยจะตองเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีของนักศึกษา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตางๆ การประชุมวิชาการทั้งในและ /หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและถายทอดความรู
(2) มีการ กระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(3) สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในการเขารวม/จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(4) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(5) สงเสริมใหมีความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมผานโครงการสหกิจศึกษา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ภาควิชามีกรรมการบริหารหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ .ศ.
2552 โดย
1.1 จัดใหมีการวัดผลโดยจัดใหมีการสอบกลางภาคและปลายภาค โดยขอสอบทุกรายวิชาของหลักสูตร
จะตองผานการพิจารณาจากกรรมการวิชาการของภาควิชา
1.2 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยอยางนอย 1 ครั้งตอภาคการศึกษา พรอมทั้งแจงผลการ
ประเมินใหอาจารยผูสอนทราบเพื่อนําไปปรับปรุงตอไป
1.3 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป เพื่อทําการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณหลักสูตร มีการจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและ
เงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุ-ครุภัณฑคอมพิวเตอรอยาง
เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
(1) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอน ซอฟตแวรและอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน
(2) มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 หอง หองปฏิบัติดานอิเล็กทรอนิกส 1 หองและ
หองปฏิบัติการเครือขาย 1 หอง
(3) มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวรที่ใช
ประกอบการเรียนการสอนที่พรอมใชปฏิบัติงาน
(4) มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชได 8 ชั่วโมงตอ
วัน
(5) มีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง และมีการปรับเปลี่ยน
เครื่องคอมพิวเตอรรุนใหมทุก 4-5 ป
(6) อาจารยมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง
(7) มหาวิทยาลัยมีหองสมุดและแหลงความรูเพื่ออํานวยความสะดวกในการสืบคนผานฐานขอมูล
และมีความพรอมดานหนังสือและตํารา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของเพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ภาควิชาไดดําเนินการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อรองรับ
กับความตองการของนักศึกษา
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จัดใหมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรดังนี้
(1) รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนเครื่องมืออุปกรณ เชน จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชใน
หองปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน เปนตน
(2) จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีการฝกปฏิบัติโดยใชหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
(3) จํานวนหนังสือ ตําราและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การรับอาจารยใหมจะดําเนินการโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตรประยุกต การคัดเลือกอาจารยใหมจะเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัย โดยคณาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรหรือสาขาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูสอน หัวหนาสาขาวิชาและกรรมการวิชาการของภาควิชาจะตองมี
การประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมใชสําหรับปรับปรุงหลักสูตรตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
การเชิญอาจารยพิเศษที่มีประสบการณเฉพาะดานมาสอนในรายวิชาชีพของหลักสูตรใหกับ
นักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ มีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสบการณหรือทักษะทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร การ
คัดเลือกบุคลากรเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนควรเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตรและสามารถ
ใหบริการอาจารยในการใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ดังนั้นจะมีการสนับสนุนใหไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆแกนักศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทุกชั้นป เพื่อใหคําปรึกษานักศึกษาที่มีปญหาในดานการเรียน
ตลอดจนปญหาสวนตัวอื่นๆ โดยการใหคําปรึกษาอาจเปนการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เครือขายสังคมหรือการเขาพบเพื่อขอคําปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาทุกคนจะตอง
กําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาที่จะเขามา
ปรึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณไดโดยการยื่นคํารองผานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
ไปยังคณะวิทยาศาสตรประยุกต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศโดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการสํารวจ
ความตองการของอุตสาหกรรมหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมาประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชใน
การวางแผนการรับนักศึกษาตอไป
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ . 3 และ มคอ.4
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ.6 หลัง
สิ้นสุดการสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปกอนหนา
8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน (เฉพาะปที่มีการรับอาจารยใหม)
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอ
ป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
14. จํานวนนักศึกษาที่รับเขาเปนไปตามแผน
15. รอยละของการไดงานทํา และประกอบอาชีพอิสระ ของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาภายใน 1 ป ไมต่ํากวารอยละ 70
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
อาจารยผูสอนประเมินผูเรียนในแตละหัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจจะประเมินจากการ
ทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถาม
ของนักศึกษาในชั้นเรียน เพื่อนํามาเปนผลสะทอนกลับในการปรับปรุงการสอน นอกจากนี้สามารถใช
ระบบประเมินอาจารยของทางคณะ ซึ่งมีหัวขอในการประเมินการสอน เปนตัวชวยชี้วัดประสิทธิผล
การสอนไดอีกทางหนึ่ง
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและ
การใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา ซึ่งสามารถใชขอมูลจากระบบการประเมินอาจารยของทางคณะ ซึ่งมี
หัวขอในการประเมินที่เกี่ยวของกับหัวขอที่กลาวมา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
- น.ศ. ปสุดทาย/บัณฑิตใหม
- ผูใชบัณฑิต
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลขางตนจะทําใหทราบปญหาของการบริการหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละ
รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันทีซึ่งจะเปน
การปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับจะกระทําทุกๆ 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต

