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 การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง หลักสูตร 65 
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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

หมวดที ่1. ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัส    25480191107226 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Computer Science 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)  

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science (Computer Science) 
 อักษรยอภาษาไทย:  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
 อักษรยอภาษาอังกฤษ:  B.Sc. (Computer Science) 

  

3. วิชาเอก    -  
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป   
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป   
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป  
5.2 ประเภทของหลักสูตร   
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

   ปริญญาตรีปฏิบัติการ  
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   ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาท่ีใช   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)  
 5.4 การรับเขาศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย 
  รับเฉพาะนิสิตตางชาติ 
  รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ 

5.5 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  
  เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 
  ชือ่สถาบัน................................................................................................... 
  รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................  
  เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 
  ชือ่สถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 
  รูปแบบของการรวม 
  รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 
  รวมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เปนผูใหปริญญา 
  รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2 สถาบัน) 
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม พ.ศ. .... เปดสอน ภาคการศึกษา....ปการศึกษา .... 
  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
  สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษท่ี  .......1/2559........ 
  วันท่ี.......22......  เดือน....มีนาคม....... พ.ศ. ....2559...... 
  สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี  ......3/2559........... 
  วันท่ี........18......  เดือน..พฤษภาคม.......    พ.ศ. .....2559..... 
  สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี  ....................... 
  วันท่ี...................  เดือน...................    พ.ศ. ...................  
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2561 
  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
- นักวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร 
- ผูเขียนชุดคําสั่ง (โปรแกรมเมอร) 
- นักวิเคราะหและออกแบบระบบ 
- นักวิเคราะหขอมูล (Data analysts) 
- นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientists) 
 

9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 (1) นาย โกเมศ อัมพวัน เลขประจําตัวประชาชน 4-2001-0001x-xx-x 
  วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
  วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  
  ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 (2) Mr. John G. Ham หมายเลขหนังสือเดินทาง (USA) 45205xxxx 
  M.Sc. (Computer Science) University of Missouri-Rolla, USA พ.ศ. 2536 
  B.S. (Mathematics) The University of the South, USA พ.ศ. 2529  
  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 

 (3) นางสาว จรรยา อนปนส  เลขประจําตัวประชาชน 1-1799-0016x-xx-x 
  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556 
  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555  
  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย  
 

 (4) นาย ภูสิต กุลเกษม เลขประจําตัวประชาชน 3-2001-0134x-xx-x 
  M.Eng. (Electronics and Information Sciences) University of Tsukuba, Japan พ.ศ. 2541 
  B.Eng. (Electronics and Information Sciences) University of Tsukuba, Japan พ.ศ.2540  
  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 

 (5) นางสาว เบญจภรณ จันทรกองกุล เลขประจําตัวประชาชน 3-2499-0033x-xx-x 
  วทม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2541 
  วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2539  
  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 ในสถานท่ีตั้ง  
 นอกสถานท่ีตั้ง ไดแก ...................................... 

  

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  เนื่องจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเปนศาสตรดานคอมพิวเตอรท่ีเนนทฤษฎีดานการ
คํานวณและการประยุกต และเปนสาขาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็วท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติ 
ระบบการเรียนการสอนจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงองคความรูใหทันตอพัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีมีการ
สรางข้ึนใหมอยูตลอดเวลา โดยตองมีการพัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพในระดับสูง โดยเฉพาะเรื่อง
การเรียนรูเพ่ือประโยชนการใชงานเพ่ือตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม และรองรับงานวิจัย 
ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลยุทธทางการตลาดและทิศทางของเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา นอกจากนี้
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรยังตองมีการนําศาสตรในสาขาอ่ืนมาผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือใหสามารถ
ประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยลักษณะดังกลาวนี้จึงควรมีการจัดรูปแบบของหนวยงานให
สามารถเอ้ืออํานวยตอการจัดการศึกษา มีการวิจัยและพัฒนาท่ีดี สามารถสรางนวัตกรรมตามความ
ตองการของสังคมไทยไดอยางเหมาะสม   
 เนื่องจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเปนศาสตรท่ีใชคอมพิวเตอรเพ่ือรองรับและบูรณาการ
รวมกันกับศาสตรอ่ืน ๆ ไดเกือบทุกแขนง จึงจําเปนตองมีการสรางบัณฑิตใหทันตอการพัฒนาองคความรู
และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร เพ่ือตอบสนองความตองการของสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานของประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลยุทธขององคกรตาง ๆ รวมท้ังความตองการและกลยุทธ
ทางการตลาด ดวยสภาพการณดังกลาวขางตนจึงควรมีการจัดรูปแบบของหนวยงานใหสามารถเอ้ืออํานวย
ตอการจัดการศึกษาท่ีเนนการวิจัยเชิงบูรณาการ และการสรางสรรคนวัตกรรมดานวิทยาการคอมพิวเตอร
ตามความตองการของสภาพเศรษฐกิจไดอยางเหมาะสม กอปรกับมหาวิทยาลัยบูรพาไดกําหนด
ยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน หลักสูตรนี้ จึงได พัฒนาให เปนไปตาม
มาตรฐานสากล และเปนไปในทิศทางเดียวกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทยระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 (National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020)  ซ่ึง
ระบุวา “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทยสูความรูและ
ปญญา เศรษฐกิจไทย สูการเติบโตอยางยั่งยืน  สังคมไทย สูความเสมอภาค” ประเทศไทยในป พ.ศ. 2563 
จะมีการพัฒนาอยางฉลาด การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยูบนพ้ืนฐานของความรูและ
ปญญา โดยใหโอกาสแกประชาชนทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเสมอภาค นําไปสูการ
เติบโตอยางสมดุล และยั่งยืน โดยมีเปาหมายหลักดังนี้  
           1) มีโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูง (Boardband) ท่ี
กระจายอยางท่ัวถึง ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน เสมือนการเขาถึงบริการสาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐานท่ัวไป 
            2) มีทุนมนุษยท่ีมีคุณภาพ ในปริมาณท่ีเพียงพอตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู
เศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ประชาชนมีความรอบรู 
เขาถึง สามารถพัฒนา และใชประโยชนจากสารสนเทศไดอยางรูเทาทัน เกิดประโยชนตอการเรียนรู การ
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ทํางาน และการดํารงชีวิตประจําวัน และบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความรู 
ความสามารถและทักษะในระดับสากล 
            3) เพ่ิมบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค) ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
           4) ยกระดับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวมของประเทศไทยใน
การประเมินวัดระดับระหวางประเทศ 
            5) เพ่ิมโอกาสในการสรางรายไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาสทาง
สังคม) 
             6) ทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม และมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
โทรคมนาคม ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบันผูกพันกับเทคโนโลยีในหลากหลายบริบท 
เชน การใหบริการทางการแพทยผานเครือขายอินเทอรเน็ต  การใชบริการระบบสารสนเทศผานสมารท
โฟน และการใชเครือขายสังคมออนไลนท้ังในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน เปนตน กิจกรรมเหลานี้
กอใหเกิดการประยุกตศาสตรตาง ๆ ทางวิทยาการสารสนเทศอยางกวางขวางท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนการใชงานในระดับภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงระดับครัวเรือน  เพ่ือการพัฒนาธุรกิจและการ
พัฒนาสังคม  ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาการสารสนเทศใหสอดรับกับ
โครงสรางเศรษฐกิจและสังคมไทยซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวการณของโลก 

 ประเทศไทยพิจารณาเห็นวาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับวิทยาการสารสนเทศ เปนอุตสาหกรรม
ท่ีมีศักยภาพสูง และไดรับการระบุใหเปนหนึ่งในสามกลุมของกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายซ่ึงควรสนับสนุน
การพัฒนาตอเชื่อมหวงโซมูลคา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 -
2559) นอกจากนี้แลว แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 
2557 - 2561)  ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน “พัฒนาสังคมอุดมปญญาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือกาวสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอยางยั่งยืนไดท่ัวถึง เทาเทียม และม่ันคงปลอดภัยในทุกชุมชนและทองถ่ิน” 
(Shape-up Smart Thailand toward Digital Economy) ซ่ึงมีทิศทางการพัฒนาโดยใชแนวคิดกระแส
หลักของการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainability) ท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนในมิติรอบดานท่ีสําคัญ ไดแก มิติ
สังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดลอมภายใตบริบทการมุงสูสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ท่ีมุง
พัฒนาประเทศไทยอยางชาญฉลาด โดยแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 3) ท่ีจะประกาศใชนั้นจะยึดหลักการสําคัญ 6 ประการท่ีจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
คือ 

1.หลักธรรมาภิบาล (Governance) 
2.ความม่ันคงปลอดภัยทางโลกไซเบอร (Cyber Security) 
3.การอนุรักษสิ่งแวดลอมและลดภาวะโลกรอน (Green ICT) 
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4.การพัฒนาท่ีสอดคลองกับหลักกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบและวิธีการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Law & Regulations Development) 

5.การพัฒนาตามหลักเกณฑวุฒิภาวะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเก่ียวของ 
(Maturity Model) 

6 .ก า ร พั ฒ น า ท่ี ล ง ถึ ง ร ะดั บ ชุ ม ช น แ ล ะท อ ง ถ่ิ น  (Community and Region based 
Development) 

จากหลักการสําคัญท้ัง 6 ประการในการพัฒนาท่ีกลาวมาขางตน แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี 3) จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 4 ดาน ซ่ึงเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรหลัก ซ่ึง
ประกอบดวย 

- การพัฒนาทุนมนุษยใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศ (Participatory People) 

- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีคุมคาและพอเพียง (Optimal Infrastructure) 

- การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอยางชาญฉลาด (Smart Government) 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและภาคธุรกิจใหรุงเรืองสดใส 

(Vibrant Industry & Business) 
โดยเปาหมายหลักจากการดําเนินยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 - 2561 มีดังนี้ 
- สัดสวนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สูงข้ึน

โดยเฉพาะจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

- ภาคธุรกิจมีเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสรางความพรอม การปรับตัว
ในการแขงขันในเวทีสากล 

- ประชาชน ชุมชน และทองถ่ิน ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษา
เรียนรู การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

- บริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐไรตะเข็บรอยตอและเปนท่ีพึงพอใจของผูใชบริการทุกภาคสวน 
- สังคม ชุมชน ทองถ่ิน เขมแข็ง ปลอดภัย มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

- ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงข้ึนในสถาบัน
การจัดอันดับระดับสากล 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และตอบสนองตอ
ความตองการบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทําการศึกษาโดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) จะเห็นไดวา การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีความสําคัญกับ
ประเทศเปนอยางมาก เพราะไมเพียงแตเปนการเปดโอกาสในการสรางรายไดใหแกประเทศเทานั้น แตยัง



ห น า  | 10 

 

 

มีความสําคัญตอการขยายการลงทุนท้ังจากภายในประเทศและตางประเทศ  ซ่ึงเปนการสรางงาน สราง
รายได และสรางระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรของประเทศใหมีความรู
ความสามารถระดับสูง จึงเปนการสรางสังคมใหมีความเจริญ และเปนการสรางสังคมองคความรูของ
ประเทศดวย โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานได
ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความ
เขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและ
การวิจัย และการผลิตบัณฑิตท่ีเกงและดี  
 หลักสูตรนี้สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ท่ีตองการพัฒนาบุคลากรท่ี มีความรูและ
ความสามารถทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร เชน นักวิทยาศาสตรขอมูล นักปญญาประดิษฐ นักวิทยาการ
คอมพิวเตอรและวิทยาการคณนา เพ่ือสนองความตองการกําลังคนท่ีมีความสามารถข้ันสูงท้ังดานการ
พัฒนาองคความรูและการวิจัยท่ียังขาดแคลนอยูอีกมากในภาครัฐและภาคเอกชน และเพ่ือเปนการพัฒนา
อยางตอเนื่องทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร  ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคม ใหสอดคลองกับ  
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 (มคอ 1) 
 3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 
 4. ACM Curriculum 2013 (Association for Computing Machinery) 
 โดยเนนการเรียนรู การศึกษา การประยุกตศาสตรทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือการ
เรียนรูตลอดชีวิต ตลอดถึงการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ
ตาง ๆ ของการพัฒนาชุมชนและประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
  สถาบันภาษา 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 

 English for Communication  

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  3 (3-0-6) 

 Collegiate English  

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3 (3-0-6) 

99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 3 (3-0-6) 

 English for Job Applications  
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คณะวิทยาศาสตร  

30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
Marine Ecology and Ecotourism 

2 (2-0-4) 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  
85111059 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Exercise for Quality of Life 
2 (1-2-3) 

   

   

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
25710259 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Economics of Everyday Life 
2 (2-0-4) 

คณะศึกษาศาสตร  
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 

Sufficiency Economy and Social Development 
2 (2-0-4) 

คณะศิลปกรรมศาสตร  
61010159 ศิลปะกับชีวิต 

Art and Life 
3 (3-0-6) 

คณะดนตรีและการแสดง  
77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค 

Arts and Creativity 
2 (2-0-4) 

  รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน  
  คณะวิทยาศาสตร 

30211359 แคลคูลัส 
Calculus 

3 (3-0-6) 

 

 13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  คณะวิทยาศาสตร 

88520359 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 
Introduction to Computer Programming 

3 (2-2-5) 

 

 13.3 การบริหารจัดการ 
- กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
- ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชาอ่ืน ๆ ในคณะท่ีเก่ียวของ ไดแก คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะศิลปกรรม
ศาสตร คณะดนตรีและการแสดง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา และสถาบันภาษา ท่ี
ใหบริการการสอนวิชาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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- จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพ่ือเปน
มาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที ่2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

-ปรัชญา- 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มุงสรางนักวิชาการทางสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความเปนผูนํา ท้ังดานจริยธรรม และเปนมืออาชีพชั้นแนวหนา
ของประเทศดานวิทยาการคอมพิวเตอร และเพ่ือเปนผูนําสังคมในการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 

-ความสําคัญ- 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและสามารถสรางองคความรู

ใหมใหกับประเทศเปนจํานวนมาก และเปนศาสตรท่ีสามารถประยุกตในการขับเคลื่อนเชิงธุรกิจท้ังใน
ระดับทองถ่ินและระดับนานาชาติ 

 

-เหตุผลในการปรับปรุง- 
1. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   
2. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ ฉบับปรับปรุง 2559 - 2563 
3. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดใหมีการปรับปรุง

หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป  
4. เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีกาวหนาไป

อยางรวดเร็ว เปนการตอบสนองตอความตองการของผูใชบัณฑิต 
5. เพ่ือใหการจัดการเรยีนการสอนเปนไปตามกรอบแนวคิด Outcome-based learning 

 

-วัตถุประสงค- 
1. หลักสูตรตองการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ท่ีมีความรูความสามารถใน

ศาสตรดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือตอบสนองความตองการกําลังคนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน
สามารถทํางานตรงกับสาขาวิชาฯ ไมนอยกวารอยละ 80 รวมถึงการเปนผูประกอบการอยางนอยรอยละ 1 
ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 

2. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้   
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและสังคม อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนา

สังคมและประเทศชาติอยางยั่งยืน 
2.2 มีความรูความสามารถในศาสตรทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ 

ท่ีสอดคลองกับความตองการขององคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงสามารถประยุกตและใชทักษะดาน
วิทยาการคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2.3 มีสามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค และมีวิจารณญาณ 
2.4 มีทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับบุคคลท่ีมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมตลอดจนสามารถทํางานเปนทีม 
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2.5 มีการพัฒนาตนเอง เปนพลเมืองดีของสังคม ดํารงตนตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา 4 ป 
 
2.1. การจัดการหลักสูตร 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. ดํารงไวซึ่งความทันสมัย
ของหลักสูตรตาม
เทคโนโลยีและสงเสรมิให
อาจารยและนิสติสราง
นวัตกรรมตาง ๆ ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร 

2. กระตุนใหนิสิตเปนผูใฝ
เรียนรูตลอดชีวิต และ
พัฒนาความรู
ความสามารถในวิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร
อยูเสมอ 

3. มีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรเปน
ประจํา 

4. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสตูรเปนระยะ ๆ 

 

1. พัฒนาหลักสตูรใหทันสมัยตาม
มาตรฐานวิทยาการคอมพิวเตอรท้ังใน
ระดับสากล (ACM/IEEE) 

2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 4 ป 
3. หลักสตูรตองมเีน้ือหา เหมาะสมท้ัง

ทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ และมี
กิจกรรมทางวิชาการท่ีจะชวยใหนิสิต
สามารถติดตามขาวสารทันสมัยไดจาก
การเรยีนรูดวยตนเอง 

4. มีผูสนับสนุนการเรยีนรู หรือผูชวยสอน 
ท่ีชวยกระตุนนิสติใหเรยีนรูไดดีข้ึน 

5. อาจารยตองจบปริญญาโท หรือสูงกวา 
และมีความเช่ียวชาญในสาขาน้ัน ๆ  

6. สงเสริมใหอาจารยใฝหาความเช่ียวชาญ 
และความกาวหนาในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอรหรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
สนับสนุนใหอาจารยไปหาประสบการณ 
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

7. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
วิชาการภายในทุก ๆ 2 ปและภายนอก
ทุก ๆ 4 ป 

8. จัดรวบรวมฐานขอมูลของนิสติ อาจารย 
อุปกรณสอน และวิจัย งบประมาณ 
ความรวม มือทางวิชาการ ผลงาน
ตีพิมพ ของแตละภาคการศึกษา เพ่ือ
เปนขอมูลในการประเมิน 

9. สํารวจความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอ  
หลักสตูรท่ีสาํเร็จการศึกษา เพ่ือทราบ
ถึงประสบการณความพึงพอใจตอการ
เรียนการสอนและหลักสูตร 

1. สามารถเปรยีบเทียบหลักสตูร
กับมาตรฐานในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร และมีการ
ปรับปรุงแกไขอยางสม่ําเสมอ 

2. วิชาตางๆมีการสอนท้ังทฤษฏี
และปฏิบัติ เพ่ือนิสติจะได
เรียนรูไดดวยตนเอง 

3. จํานวนอาจารยและประวัติการ
ทํางานและการฝกอบรมของ
อาจารย 

4. จํานวนผูสนับสนุนการเรียนรู 
หรือผูชวยสอน 

5. ผลประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย และผูชวยสอน
หลังจบภาคการศึกษา 

6. หลักสตูรมีการประเมินโดยคณะ 
กรรมการวิชาการภายในทุก ๆ 
2 ป และภายนอกทุก ๆ 4 ป 

7. มีการสาํรวจความพึงพอใจใน    
หลักสตูรจากบัณฑติ 
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2.2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. มีหองเรียนหองปฏิบัติการ
เครือขาย แมขายและ
อุปกรณสื่อตาง ๆ ท่ีใชใน
การเรยีนการสอน เพ่ือให
การเรยีนการสอนภายใน
เวลาและนอกเวลามีประ 
สิทธิภาพ 

1. ติดตั้งอุปกรณสื่อตาง ๆ ในหองเรยีน
เพ่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือสรางสื่อการเรยีนการสอนตาม
ความตองการ 

2. มีหองปฏิบัติการท่ีมีอุปกรณท่ี ได
มาตรฐานสากล เพ่ือใหนิสิตไดเรียน
และฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอมท่ีดี 

3. มีหองปฏิบัติการแบบเปดถึงเวลา 
24.00 น. มีโครงสรางพ้ืนฐาน และ
พ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับใหนิสติ ทํางาน 
และเรียนรูดวยตนเอง 

4. จัดตั้งท้ังหองสมุดในสถานศึกษาและ
หองสมุดเสมือนท่ีมตีําราเรียน มี
หนังสืออางอิง และสื่ออุปกรณตาง ๆ 
อยางเพียงพอสําหรับการเรยีนการ
สอนเพ่ิมเติม 

5. มีหองปฏิบัติการระบบเครือขาย ท่ีมี
อุปกรณตาง ๆ ท่ีชวยใหนิสติไดเรยีนรู
วิธีการดูแล และควบคมุระบบ
เครือขายในสภาพแวดลอมจริง 

1. รวบรวมและบันทึกอัตราสวน
อุปกรณตอจํานวนนิสิต จํานวน
ช่ัวโมงท่ีนิสิตใชหองปฏิบัติการ
หรือเครื่องมือ และอัตราสวน
ความเร็วของระบบเครือขายตอ
จํานวนนิสิต 

2. รวบรวมจํานวนนิสิตท่ีลง 
ทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการ 
หรือวิชาฝกอบรม 

3. รวบรวมจํานวนตําราเรียน และ
สื่อดิจิทัลท่ีมีอยู พรอมท้ัง
ปริมาณการใชงาน  

4. สํารวจความพึงพอใจของนิสิต
ตอการบริการอุปกรณเพ่ือการ 
ศึกษา 

 

       2.3. การใหคําปรึกษา และความชวยเหลือตอนิสิต 
 

แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ผลิตนิสิตซึ่งมีคุณสมบัติท่ี
นายจางตองการภายใน
ระยะเวลาท่ี เหมาะสม 
นิสิตมีความสามารถท้ัง
ทางดานวิชาการ และ
อารมณ มีทัศนคติท่ีดีจาก
การทํากิจกรรมนอก
หลักสตูร 

 

1.  มีชวงเวลาสําหรับใหคําปรึกษากับ
นิสิต 

2.  เตรียมประวัติทางการศึกษา และ   
 พฤติกรรมของนิสิต ไวเพ่ือการติดตอ  
 ในอนาคต  

3.  ติดตั้งชองทางการติดตอระหวางนิสิต  
 กับอาจารย 

4.  มีศูนยบริการ และสนับสนุนการเรียน 
 ภาษาอังกฤษ 

5.  มีผูประสานงานท่ีสนับสนุนบริการ 
 ทางการเรียนการสอน และให  
 คําปรึกษากับนิสติ สนับสนุนคาใชจาย

1. จํานวนช่ัวโมงการใหคําปรึกษา 
2. จํานวน และอัตราสวนของนิสติท่ี

สําเรจ็การศึกษา ในแตละป
การศึกษา 

3. ประวัติทางวิชาการ และ
พฤติกรรมของนิสติท่ีอาจารยท่ี
ปรึกษาสามารถคนหาได 

4. จํานวนกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร จํานวนนิสิตท่ีเขารวม 
และอัตราสวนเงินสนับสนุนนิสิต
ตอเงินบริหารท้ังหมด 

5. เจาหนาท่ีท่ีมีคณุสมบัติพรอมใน
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แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

สําหรับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
รวมท้ังสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรม
เหลาน้ัน 

6. มีเจาหนาท่ีประสานงานเก่ียวกับ 
กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร 

การสนับสนุน ดานการเรยีนการ
สอน และประสานงานการทํา
กิจกรรม 

6. ผลการสํารวจความพึงพอใจ ของ
นิสิตตอการใหการสนับสนุน 
ตาง ๆ ในแตละภาคศึกษา 

  
2.4. ความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพ

บัณฑิต 
 

แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. ผลิตนิสิตท่ีมีคณุสมบัติ
ดังน้ี 
-  มีความรู และทักษะท่ี

สมดลุตามความ
ตองการของนายจาง 
  - มีทัศนคติท่ีดีและ 
สามารถเปนผูนําได 
สามารถเขาใจและ
ดํารง ชีวิตในสังคม ได
อยางมีคุณภาพและมี
ความรับผิดชอบตอ
สังคมตามวัฒนธรรม
ไทย 

1. ขอคําปรึกษาจากผูประกอบการ
อุตสาหกรรม เพ่ือใชในการปรับปรุง
หลักสตูรในอนาคต 

2. ประเมินทักษะความรูจรรยาบรรณ และ
ความสามารถในการทํางานเปนทีมของ
นิสิตท่ีจบการศึกษา 

3. ฝกอบรม และเสวนานิสติเพ่ือใหทราบ
ประสบการณจริง 

4. สอดแทรกคณุคาทางจรรยาบรรณท้ังใน 
และนอกหองเรียน 

5. มีวิชาเรียนดานสังคมศาสตรท่ีเนนการ
พัฒนาความเฉลยีวฉลาดทางอารมณในแง
ตาง ๆ 

6. ชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสตูรท่ีเนนความรับผิดชอบทาง
สังคม และวัฒนธรรมไทย 

1. นําขอเสนอแนะของนายจางมา
ใชในการพัฒนา และแกไข
หลักสตูร 

2. วิเคราะหผลการประเมินความ
พึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต 

3.  จํานวนวิชาทางสังคมศาสตรท่ี
เนนจรรยาบรรณ และหลักการ
ทํางานรวมกัน 

4. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ี
เก่ียวของกับความรับผดิชอบ
ทางสังคม และแรงดลบันดาลใจ
ทางวัฒนธรรม 

5. สถิติการทํางานในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร และ
สาขาท่ีเก่ียวของของบัณฑิต 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค  
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน 
   มีภาคฤดูรอน      จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห 
   ไมมีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
-ไมมี- 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
   วัน-เวลาราชการปกติ 
   นอกวัน-เวลาราชการ (ระบุ) เสาร – อาทิตย 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรหรือศิลป-คํานวณ  
  เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา 

   มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม (ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเปนผู
กําหนด) 
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 
1) ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนระดับมหาวิทยาลัย 
2) ปญหาการปรับฐานความรูในดานพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
1) จัดการใหมีการดูแลนิสิตใหมอยางใกลชิด โดยอาจารยท่ีปรึกษา และนิสิตรุนพ่ี 
2)  จัดใหมีการทํากิจกรรม/อบรม เพ่ือใหนิสิตเตรียมความพรอมในชวงฤดูรอนกอนเรียน 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนิสิต จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

 2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปท่ี 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปท่ี 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปท่ี 3 - - 50 50 50 
ชั้นปท่ี 4 - - - 50 50 
รวม 50 100 150 200 200 
สําเรจ็การศึกษา - - - 50 50 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

- งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายการ 

ปงบประมาณ (หนวย : บาท) 

2559 2560 2561 2562 2563 

คาบํารุงการศึกษา - - - - - 

คาลงทะเบียน 1,120,000 2,275,000 3,450,000 4,640,000 4,640,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 1,120,000 2,275,000 3,450,000 4,640,000 4,640,000 
 

- งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

  2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบดําเนินการ      

1.1. คาใชจายบุคลากร 300,000 360,000 432,000 518,400 622,080 

1.2. คาใชจายดําเนินงาน 350,000 385,000 423,500 465,850 512,435 

1.3. ทุนการศึกษา - 60,000 60,000 60,000 60,000 

1.4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย 

200,000 400,000 600,000 800,000 800,000 

รวม (1) 850,000 1,205,000 1,515,500 1,844,250 1,994,515 

2. งบลงทุน      

2.1 คาครุภัณฑ - 70,000 234,500 395,750 395,750 

2.2 สิ่งกอสราง 70,000 600,000 1,100,000 1,600,000 1,449,735 

รวม (2) 70,000 670,000 1,334,500 1,995,750 1,845,485 

รวม (1) + (2) 920,000 1,875,000 2,850,000 3,840,000 3,840,000 
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จํานวนนิสิต* 50 100 150 200 200 
คาใชจายตอนิสิต 18,400 18,750 19,000 19,200 19,200 

 

หมายเหตุ  งบดําเนินการ คิดจากคาลงทะเบียนนิสิต/คนในแตละภาคการศึกษา รูปแบบเหมาจาย 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรยีน 
  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

นิสิตท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอน เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ
เทียบโอนหนวยกิตได ท้ังนี้ใหเปนเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
นิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถามี)  
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 

3.1.1 โครงสรางหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  4 หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 7 หนวยกิต 

1.4 กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค    4  หนวยกิต 
1.5 กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     3  หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   96  หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาแกน   18 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา    57  หนวยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
2.2.1.1 กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  2  หนวยกิต 
2.2.1.2 กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 10  หนวยกิต 
2.2.1.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  15 หนวยกิต 
2.2.1.4 กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  6  หนวยกิต 
2.2.1.5 กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  3  หนวยกิต 

2.2.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 
2.3 กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา  21  หนวยกิต  

3) หมวดเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

3.1.2 รายวิชาและจํานวนหนวยกิต 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกิต 

1.1) กลุมวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร 12 หนวยกิต ประกอบดวย 
ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หนวยกิต 

กําหนดใหเรียน 3 รายวิชา จํานวน 9 หนวยกิต 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 

 English for Communication  

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  3 (3-0-6) 

 Collegiate English  

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3 (3-0-6) 
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ภาษาอ่ืน ๆ 3 หนวยกิต 

99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 3 (3-0-6) 

 English for Job Applications  
 

 1.2) กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4  หนวยกิต 

กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 4 หนวยกิต  
30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

Marine Ecology and Ecotourism 
2 (2-0-4) 

85111059 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Exercise for Quality of Life 

2 (1-2-3) 

  

 1.3) กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  7  หนวยกิต 

กําหนดใหเรียน 3 รายวิชา จํานวน 7 หนวยกิต  
25710259 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Economics of Everyday Life 
2 (2-0-4) 

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 
Sufficiency Economy and Social Development 

2 (2-0-4) 

61010159 ศิลปะกับชีวิต 
Art and Life 

3 (3-0-6) 

 
1.4) กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค   4 หนวยกิต 

กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 4 หนวยกิต  
77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค 

Arts and Creativity 
2 (2-0-4) 

88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสรางนวัตกรรม 
Logical Thinking and Problem Solving for 
Innovation 

2 (1-2-3) 

  

1.5) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 หนวยกิต 

กําหนดใหเรียน 1 รายวิชา จํานวน 3 หนวยกิต 

88510159 กาวทันสังคมดิจทัลดวยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3 (2-2-5) 

 

หมายเหตุ :  ดูรายละเอียดรายวิชาไดจากเอกสารแนบหมายเลข 1 
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา          96 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาแกน  18 หนวยกิต 
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 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  57 หนวยกิต 
2.2.1 วิชาบังคับ ไมนอยกวา    36 หนวยกิต 

2.2.1.1 กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ     2  หนวยกิต 
2.2.1.2 กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต   10 หนวยกิต 
2.2.1.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  15 หนวยกิต 
2.2.1.4 กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 6  หนวยกิต 
2.2.1.5 กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต 

2.2.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 
2.2.3 วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร  6 หนวยกิต 

 2.3) กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา  21  หนวยกิต  
 

2.1  กลุมวิชาแกน      18 หนวยกิต   

กําหนดใหเรียน 6 รายวิชา จํานวน 18 หนวยกิต จากรายวิชา 

30211359 แคลคูลัส 
Calculus 

3 (3-0-6) 

88510259 โครงสรางดิสครีต 
Discrete Structures  

3 (2-2-5) 

88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 
Mathematics for Computing 

3 (2-2-5) 

88520159 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร 
Probability and Statistics for Computing 

3 (2-2-5) 

88520259 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ 
English for Informatics 

3 (3-0-6) 

88624159 เครื่องมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ 
Unix Tools and Programming 

3 (2-2-5) 

 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา    57 หนวยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ ไมนอยกวา      36 หนวยกิต 
ใหเรียนวิชาบังคับ 13 รายวิชา จํานวน 36 หนวยกิต ตามขอกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) ดังนี้ 

2.2.1.1 กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  2  หนวยกิต 
 

88648159 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสังคม 
Computer Technology and Society 

2 (2-0-4) 
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2.2.1.2 กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต   10 หนวยกิต 
 

88620259 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
Relational Database 

3 (2-2-5) 

88620359 ฐานขอมูลไมสัมพันธ 
Non-Relational Database 

3 (2-2-5) 

88620459 วิทยาศาสตรขอมูลเบื้องตนและการวิเคราะหขอมูล  
Introduction to Data Science and Data Analytics 

3 (3-0-6) 

88649159 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
Seminar in Computer Science  

1 (0-2-1) 

 

2.2.1.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  15 หนวยกิต 
 

88510459 หลักการโปรแกรม 
Programming Fundamental 

3 (2-3-4) 

88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming Paradigm 

3 (2-2-5) 

88621159 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 
Data Structures and Algorithms 

3 (2-3-4) 

88631159 การออกแบบข้ันตอนวิธีและการประยุกต 
Algorithm Design and Application  

3 (2-2-5) 

88634159 การพัฒนาซอฟตแวร 
Software Development 

3 (2-2-5) 

 

2.2.1.4 กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 6   หนวยกิต 
 

88622259 ระบบปฏิบัติการ 
Operating Systems 

3 (3-0-6) 

88633159 เครือขายคอมพิวเตอร 
Computer Networks 

3 (3-0-6) 

 

2.2.1.5 กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต 
 

88612159 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 
Introduction to Computer Science 

3 (3-0-6) 
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2.2.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียน 5 วิชา ไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
กลุม 1  

88624259 หลักการโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 
Mobile Programming Paradigm 

3 (2-2-5) 

88624359 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3 (2-2-5) 

88624459 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Analysis and Design 

3 (2-2-5) 

88624559 การทดสอบซอฟตแวร 
Software Testing 

3 (2-2-5) 

88635359 การพัฒนาและการออกแบบสวนติดตอผูใชงาน 
User Interface Design and Development 

3 (2-2-5) 

กลุม 2 
88627159 การจัดการขอมูล 

Data Management 
3 (3-0-6) 

88627259 การทําเหมืองขอมูล 
Data Mining 

3 (3-0-6) 

88627359 หลักการโปรแกรมและการวิเคราะหขอมูล 
Programming and Data Analysis 

3 (2-2-5) 

88627459 การสรางมโนภาพขอมูล 
Data Visualization  

3 (2-2-5) 

88627559 ระบบขาวกรองธุรกิจและระบบอัจฉริยะ 
Business Intelligence and Intelligent Systems 

3 (3-0-6) 

   

2.2.3 วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร 6 หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

88649259 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6 (0-18-9) 

หรือ 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 

Capstone Project  
3 (0-9-3) 

และตองเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะเลือก จํานวน 3 หนวยกิต 
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2.3) กลุมวิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังตอไปนี้  

กลุม 1 
88632159 ภาษาแอสแซมบลีและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

Assembly and Computer Architecture 
3 (3-0-6) 

88632259 ไมโครคอมพิวเตอรและไมโครโพรเซสเซอร 
Microcomputer and Microprocessors 

3 (3-0-6) 

88632359 ระบบสมองกลฝงตัว 
Embedded Systems 

3 (2-2-5) 

88634259 การโปรแกรมสื่อผสมสําหรับหลายแพลตฟอรม 

Multimedia Programming for Multiplatforms 
3 (2-2-5) 

88634359 การโปรแกรมระบบ 
System Programming 

3 (2-2-5) 

88634459 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 1 
Mobile Application Development I 

3 (2-2-5) 

88634559 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 2 
Mobile Application Development II 

3 (2-2-5) 

88634659 ระบบซอฟตแวรขนาดใหญ 
Large-Scale Software Systems 

3 (2-2-5) 

88635159 การโปรแกรมกราฟกส  
Graphics Programming 

3 (2-2-5) 

88642259 สถาปตยกรรมแบบขนานและการโปรแกรมแบบขนาน 
Parallel Architecture and Programming 

3 (3-0-6) 

88643159 การโปรแกรมในเครือขายคอมพิวเตอร 
Networks Programming 

3 (3-0-6) 

88643259 เทคโนโลยีไรสาย 
Wireless Technology 

3 (3-0-6) 

88644159 การพัฒนาเกมส 
Games Developments 

3 (2-2-5) 

กลุม 2 
88637159 การทําเหมืองขอความ 

Text Mining  
3 (3-0-6) 

88637259 การทําเหมืองเว็บและการวิเคราะหขอมูลจากโซเชียลมีเดีย 
Web Mining and Social Media Data Analysis 

3 (3-0-6) 

88637359 การทําเหมืองขอมูลสื่อผสม 
Multimedia Data Mining 

3 (3-0-6) 
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88637459 ระบบแนะนํา 
Recommender Systems  

3 (3-0-6) 

88637559 ชีวสารสนเทศ 
Bioinformatics 

3 (3-0-6) 

88637659 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
Quantitative Analysis 

3 (2-2-5) 

88646159 การจัดเก็บและการสืบคนสารสนเทศ 
Information Storage and Retrieval 

3 (3-0-6) 

88647159 การวิเคราะหการพยากรณ 
Forecasting Analytics 

3 (3-0-6) 

88647259 การออกแบบคลังขอมูล 
Data Warehouse Design  

3 (3-0-6) 

88647459 การคํานวณทางการเงิน 
Computational Finance 

3 (3-0-6) 

 

และ ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชากลุมเอกเลือกท่ัวไปดังตอไปนี้ 
กลุมเอกเลือกท่ัวไป 
 

88520359 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 
Introduction to Computer Programming 

3 (2-2-5) 

88630159 หลักการโปรแกรมภาษาไพธอน 
Python Programming  

3 (2-2-5) 

88630259 การโปรแกรมสคริปต 
Script Programming 

3 (2-2-5) 

88630359 การคํานวณเชิงตัวเลข 
Numerical Computing 

3 (2-2-5) 

88635259 การประมวลผลภาพดิจิทัล 
Digital Image Processing 

3 (2-2-5) 

88636159 ปญญาประดิษฐเบื้องตน 
Introduction to Artificial Intelligence  

3 (3-0-6) 

88640159 ทฤษฎีการคณนาเบื้องตน 
Introduction to Theory of Computation 

3 (3-0-6) 

88642159 ระบบประมวลผลแบบกระจาย 
Distributed Systems 

3 (3-0-6) 

88642359 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอร  
Computer Security 

3 (3-0-6) 
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88642459 การบริหารจดัการระบบ 
System Administration 

3 (3-0-6) 

88642559 การประมวลผลกลุมเมฆ 
Cloud Computing 

3 (3-0-6) 

88642659 การจัดการฐานขอมูล 
Database Administration 

3 (3-0-6) 

88645159 การจําลองระบบและการสรางตัวแบบขอมูลเบื้องตน 
Introduction to System Simulation and Data 
Modeling 

3 (3-0-6) 

88646259 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องตน 
Introduction to Natural Language Processing 

3 (3-0-6) 

88646359 ตรรกะกํากวมเบื้องตน 
Introduction to Fuzzy Logic 

3 (3-0-6) 

88647359 ขอมูลขนาดใหญ 
Big Data 

3 (2-2-5) 

88647559 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1   
Selected Topics in Computer Science I 

3 (3-0-6) 

88647659 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2   
Selected Topics in Computer Science II 

3 (2-2-5) 

88647759 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3   
Selected Topics in Computer Science III 

3 (3-0-6) 

88647859 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4   
Selected Topics in Computer Science IV 

3 (2-2-5) 

88648259 ทักษะเพ่ือการทํางานและการเปนผูประกอบการ 
Soft Skill and Business Startup 

3 (3-0-6) 

หมายเหตุ :  ดูรายละเอียดรายวิชาไดจากจากเอกสารแนบหมายเลข 2 
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คําอธิบายเลขรหัสรายวิชา 
เลขรหัสตัวท่ี 1 และ 2 88   หมายถึง คณะวิทยาการสารสนเทศ 
เลขรหัสตัวท่ี 3 6 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 7 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
เลขรหัสตัวท่ี 4 หมายถึง ชั้นปท่ีเปดสอน หรือระดับความรูของรายวิชา 
 1 - ชั้นปท่ี 1 รายวิชาพ้ืนฐาน 
 2 - ชั้นปท่ี 2 รายวิชาพ้ืนฐานของสาขา 
 3 - ชั้นปท่ี 3 หรือรายวิชาในระดับกลาง 
 4 - ชั้นปท่ี 4 หรือรายวิชาในระดับสูง 
เลขรหัสตัวท่ี 5 หมายถึง ดานหรือกลุมวิชา 
 0 - หมายถึง ความรูท่ัวไป/คณิตศาสตรพ้ืนฐาน/โปรแกรมประยกุต 
 1 - หมายถึง ข้ันตอนวิธี และการวิเคราะหข้ันตอนวิธี 
 2 - หมายถึง สถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร/ระบบปฏิบัติการ 
 3 - หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอร 
 4 - หมายถึง ภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟตแวร 
 5 - หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร/กราฟกส  
 6 - หมายถึง ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่องจักร 
 7 - หมายถึง วิทยาศาสตรขอมูล 
 8 - หมายถึง วิชาชีพและสังคม 
 9 – หมายถึง หมวดโครงงาน สัมมนา และสหกิจศึกษา 
เลขรหัสตัวท่ี 6 หมายถึง ลําดับของรายวิชาในแตละดาน 
เลขรหัสหลักท่ี 7-8  หมายถึง ปท่ีสราง/ปรับปรุงรายวิชา  

 
หมายเหตุ เลขรหัสตัวท่ี 5 แสดงถึงกลุมวิชาตาม มคอ 1 (2552) ได ดังนี้ 
 – กลุมคณิตศาสตรและสถิติสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร  ไดแก เลข  0, 1 
 – กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  ไดแก เลข  2 
 – กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  ไดแก เลข  3 
 – กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร   ไดแก เลข  4 
 – กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ   ไดแก เลข  5,7,8 
 – กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ไดแก เลข  6 
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3.1.3 แสดงแผนการศึกษา 
 

แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรใน
แตละภาคเรียนของปการศึกษา ดังนี้ 

 

ปท่ี 1 ภาคตน (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 
 

30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
Marine Ecology and Ecotourism 

2 (2-0-4) 

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 
Sufficiency Economy and Social 
Development 

2 (2-0-4) 

85111059 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Exercise for Quality of Life 

2 (1-2-3) 

88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง
นวัตกรรม 
Logical Thinking and Problem Solving for 
Innovation 

2 (1-2-3) 

88510159 กาวทันสังคมดิจิทัลดวยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3 (2-2-5) 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3 (3-0-6) 

แกน 88510259 โครงสรางดิสครีต 
Discrete Structures 

3 (2-2-5) 

รวม (Total) 17 
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ปท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 25710259 เศรษศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4) 

61010159 ศิลปะกับชีวิต 
Art and Life 

3 (3-0-6) 

77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค 
Arts and Creativity 

2 (2-0-4) 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  
Collegiate English 

3 (3-0-6) 

แกน 88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 
Mathematics for Computing 

3 (2-2-5) 

เฉพาะดาน 
 

88510459 หลักการโปรแกรม 
Programming Fundamental 

3 (2-3-4) 

88612159 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 
Introduction to Computer Science 

3 (3-0-6) 

รวม (Total) 19 
 

ปท่ี 2 ภาคตน (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3 (3-0-6) 

แกน 
 

30211359 แคลคูลัส 
Calculus 

3 (3-0-6) 

88520159 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร 
Probability and Statistics for Computing 

3 (2-2-5) 

88520259 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ 
English for Informatics 

3 (3-0-6) 

เฉพาะดาน 
 

88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming Paradigm 

3 (2-2-5) 

88620259 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
Relational Database 

3 (2-2-5) 

รวม (Total) 18 
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ปท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

เฉพาะดาน 
 

88620359 ฐานขอมูลไมสัมพันธ 
Non-Relational Database 

3 (2-2-5) 

88620459 วิทยาศาสตรขอมูลเบื้องตนและการวิเคราะหขอมูล 
Introduction to Data Science and Data 
Analytics 

3 (3-0-6) 

88621159 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 
Data Structures and Algorithms 

3 (2-3-4) 

88622259 ระบบปฏิบัติการ 
Operating Systems 

3 (3-0-6) 

แกน 88624159 เครื่องมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ 
Unix Tools and Programming 

3 (2-2-5) 

เลือกเสรี xxxxxxxx เลือกเสรี 1 3 
รวม (Total) 18 

 
ปท่ี 3 ภาคตน (First Semester) 

สําหรับนิสิตเลือกเรียนกลุมวิชาเฉพาะดาน วิชาบังคับและวิชาเลือก กลุม 1 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 วิชาเฉพาะดาน วิชาบังคับ 
เฉพาะดาน 

 
88631159 การออกแบบข้ันตอนวิธีและการประยุกต 

Algorithm Design and Application 
3 (2-2-5) 

88633159 เครือขายคอมพิวเตอร 
Computer Networks 

3 (3-0-6) 

88634159 การพัฒนาซอฟตแวร 
Software Development 

3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุม 1 
88624259 หลักการโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

Mobile Programming Paradigm 
3 (2-2-5) 

88635359 การพัฒนาและการออกแบบสวนติดตอผูใชงาน
User Interface Design and Development 

3 (2-2-5) 

เลือกเสรี xxxxxxxx เลือกเสร ี2 3 
รวม (Total) 18 
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สําหรับนิสิตเลือกเรียนกลุมวิชาเฉพาะดาน วิชาบังคับและวิชาเลือก กลุม 2 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 
 วิชาเฉพาะดาน วิชาบังคับ 
เฉพาะดาน 

 
88631159 การออกแบบข้ันตอนวิธีและการประยุกต 

Algorithm Design and Application 
3 (2-2-5) 

88633159 เครือขายคอมพิวเตอร 
Computer Networks 

3 (3-0-6) 

88634159 การพัฒนาซอฟตแวร 
Software Development 

3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุม 2 
88627159 การจัดการขอมูล 

Data Management 
3 (3-0-6) 

88627259 การทําเหมืองขอมูล 
Data Mining 

3 (3-0-6) 

เลือกเสรี xxxxxxxx เลือกเสร ี2 3 
รวม (Total) 18 

 
ปท่ี 3 ภาคปลาย (Second Semester) 

สําหรับนิสิตเลือกเรียนกลุมวิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุม 1 และวิชาเฉพาะเลือก 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 วิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุม 1 
เฉพาะดาน 

 
88624359 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

Web Programming 
3 (2-2-5) 

88624459 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Analysis and Design 

3 (2-2-5) 

88624559 การทดสอบซอฟตแวร 
Software Testing 

3 (2-2-5) 

เฉพาะเลือก xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก  9 
รวม (Total) 18 
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สําหรับนิสิตเลือกเรียนกลุมวิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุม 2 และวิชาเฉพาะเลือก 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

 วิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุม 2 
เฉพาะดาน 

 
88627359 หลักการโปรแกรมและการวิเคราะหขอมูล  

Programming and Data Analysis 
3 (2-2-5) 

88627459 การสรางมโนภาพขอมูล 
Data Visualization 

3 (2-2-5) 

88627559 ระบบขาวกรองธุรกิจและระบบอัจฉริยะ 
Business Intelligence and Intelligent Systems 

3 (3-0-6) 

เฉพาะเลือก xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก  9 
รวม (Total) 18 

 
ปท่ี 4 ภาคตน (First Semester) 

 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 
English for Job Applications 

3 (3-0-6) 

เฉพาะดาน 88648159 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสังคม 
Computer Technology and Society 

2 (2-0-4) 

เฉพาะดาน 88649159 สัมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
Seminar in Computer Science 

1 (0-2-1) 

เฉพาะเลือก xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก  12 
รวม (Total) 18 
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ปท่ี 4 ภาคปลาย (Second Semester) 
สําหรับนิสิตท่ีจะเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 
เฉพาะดาน 88649259 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6 (0-18-9) 

รวม (Total) 6 
 
สําหรับนิสิตท่ีจะเลือกเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 
เฉพาะดาน 88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 

Capstone Project 
3 (0-9-3) 

เฉพาะเลือก xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก  3 
รวม (Total) 6 

 
3.1.4 คําอธิบายรายวิชา 

เอกสารแนบหมายเลข 1  
 



ห น า  | 35 

 

 

3.2 ช่ือ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

1) นาย โกเมศ อัมพวัน   เลขประจําตัวประชาชน  4-2001-0001x-xx-x 
คุณวุฒิ 

  วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
  วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886301 ฐานขอมูล 3 (3-0-6) 
886409 ทฤษฎีการคณนา 3 (3-0-6) 
886452 การออกแบบคลังขอมูล 3 (3-0-6) 
886464 การทําเหมืองขอมูล  3 (3-0-6) 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง

นวัตกรรม 
2 (1-2-3) 

88510159 กาวทันสังคมดิจทัลดวยไอซีที 3 (2-2-5) 
88620259 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 3 (2-2-5) 
88620459 วิทยาศาสตรขอมูลเบื้องตนและการวิเคราะหขอมูล 3 (3-0-6) 
88621159 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 (2-3-4) 
88631159 การออกแบบข้ันตอนวิธีและการประยุกต 3 (2-2-5) 
88649159 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 (0-2-1) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 
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2) Mr. John G. Ham      หมายเลขหนังสือเดินทาง (USA)  45205xxxx 
คุณวุฒิ 

 M.Sc. (Computer Science) University of Missouri-Rolla, USA พ.ศ. 2536 
 B.S. (Mathematics) The University of the South, USA พ.ศ. 2529  

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
885201 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 
886494 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3 (2-2-5) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88520259 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
88620259 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 3 (2-2-5) 
88621159 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 (2-3-4) 
88622259 ระบบปฏิบัติการ 3 (3-0-6) 
88624559 การทดสอบซอฟตแวร 3 (2-2-5) 
88649159 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 (0-2-1) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

 
3) นางสาว จรรยา อนปนส    เลขประจําตัวประชาชน  1-1799-0016x-xx-x 
คุณวุฒิ 

 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556 
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886200 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน  3 (3-0-6) 
886201 หลักการโปรแกรม 1 3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886202 หลักการโปรแกรม 2 3 (2-2-5) 
886340 หลักการของภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม 3 (3-0-6) 
886457 การประมวลผลสัญญาณเบื้องตน 3 (3-0-6) 
886466 การรูจําแบบเบื้องตน 3 (2-2-5) 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง

นวัตกรรม 
2 (1-2-3) 

88510159 กาวทันสังคมดิจทัลดวยไอซีที 3 (2-2-5) 
88510459 หลักการโปรแกรม 3 (2-3-4) 
88612159 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 3 (3-0-6) 
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

 
4) นาย ภูสิต กุลเกษม     เลขประจําตัวประชาชน  3-2001-0134x-xx-x 
คุณวุฒิ 
 M.Eng. (Electronics and Information Sciences)   

University of Tsukuba, Japan พ.ศ. 2541 
 B.Eng. (Electronics and Information Sciences)  

University of Tsukuba, Japan พ.ศ. 2540 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886320 โครงสรางและการทํางานของคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 
886325 ระบบปฏิบัติการ 3 (3-0-6) 
886330 เครือขายคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 
886428 การบริหารจดัการระบบ 3 (3-0-6) 
886431 การโปรแกรมในเครือขายคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
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รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88622259 ระบบปฏิบัติการ 3 (3-0-6) 
88632259 ไมโครคอมพิวเตอรและไมโครโพรเซสเซอร 3 (3-0-6) 
88633159 เครือขายคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

   
 

5) นางสาว เบญจภรณ จันทรกองกุล       เลขประจําตัวประชาชน 3-2499-0033x-xx-x 
คุณวุฒิ 

          วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2541 
          วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) 

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2539 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886203 โครงสรางดีสครีต  3 (3-0-6) 
886204 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 
887310 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3 (3-0-6) 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88510259 โครงสรางดิสครีต 3 (2-2-5) 
88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) 
88520159 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 
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6) นาย กฤษณะ  ชินสาร          เลขประจําตัวประชาชน 3-4801-0039x-xx-x 
คุณวุฒิ 
        วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547 
        วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2540 
        วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม พ.ศ. 2536 
ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886201 หลักการโปรแกรม 1 3 (2-2-5) 
886307 การคํานวณเชิงตัวเลข 3 (2-2-5) 
886320 โครงสรางและการทํางานของคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 
886340 หลักการของภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม 3 (3-0-6) 
886454 การจําลองระบบและการสรางตัวแบบขอมูลเบื้องตน 3 (3-0-6) 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 
886492 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 (0-2-1) 
886493 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3 (3-0-6) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88612159 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 3 (3-0-6) 
88622259 ระบบปฏิบัติการ 3 (3-0-6) 
88624559 การทดสอบซอฟตแวร 3 (2-2-5) 
88634159 การพัฒนาซอฟตแวร 3 (2-2-5) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 
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7) นาย ณัฐนนท  ลีลาตระกูล  เลขประจําตัวประชาชน 3-1008-0073x-xx-x 
คุณวุฒิ 

 Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) 
         Carnegie Mellon University, USA พ.ศ. 2553 
 M.Eng. (Electrical and Computer Engineering)  
         Cornell University, USA พ.ศ. 2546 
 วศ.บ.(ไฟฟา) เกียรตินิยมอันดับ 1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2542 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง

นวัตกรรม 
2 (1-2-3) 

88510259 โครงสรางดิสครีต 3 (2-2-5) 
88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) 
88510459 หลักการโปรแกรม 3 (2-3-4) 
88520159 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) 
88621159 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 (2-3-4) 
88633159 เครือขายคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

 
8) นาย วิทวัส พันธุมจินดา   เลขประจําตัวประชาชน 3-1002-0306x-xx-x 
คุณวุฒิ 

 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)   
         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2541 
 วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2536 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 

 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

 

9) นาย ประวิทย  บุญมี   เลขประจําตัวประชาชน  3-2006-0026x-xx-x 
คุณวุฒิ 

 M.S. (Computer Science) University of North Texas, USA     พ.ศ. 2543 
 B.S. (Mathematics) Univiversity of Wisconsin Madison, USA  พ.ศ. 2541 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886360 ปญญาประดิษฐเบื้องตน 3(3-0-6) 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88510259 โครงสรางดิสครีต 3 (2-2-5) 
88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) 
88520259 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

 
 
 
 
 



ห น า  | 42 

 

 

10) นาย เอกภพ บุญเพ็ง   เลขประจําตัวประชาชน 3-2105-0045x-xx-x 
คุณวุฒิ 

 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2555 
 ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2546 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886433 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88620259 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 3 (2-2-5) 
88633159 เครือขายคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 
88634159 การพัฒนาซอฟตแวร 3 (2-2-5) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

 

11) นาง คนึงนิจ กุโบลา   เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-0143x-xx-x 
คุณวุฒิ 

 Ph.D. (Computer Science)  
         University of Louisiana at Lafayette, USA พ.ศ.2546 
 M.Sc. (Computer Science)  
               University of Louisiana at Lafayette, USA พ.ศ. 2544 
 M.Sc. (Computer Science)  
               University of Southern California, USA พ.ศ. 2542 
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2537 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886326 เครื่องมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ  3 (2-2-5) 
886340 หลักการของภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม  3 (3-0-6) 
886473 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ  3 (3-0-6) 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง

นวัตกรรม 
2 (1-2-3) 

88520259 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

 
12) นางสาว สุนิสา  ริมเจริญ  เลขประจําตัวประชาชน 3-1202-0011x-xx-x 
คุณวุฒิ 
        วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
        วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
        วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886201 หลักการโปรแกรม 1 3 (2-2-5) 
886202 หลักการโปรแกรม 2 3 (2-2-5) 
886210 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5) 
886360 ปญญาประดิษฐเบื้องตน 3 (3-0-6) 
886371 การจัดเก็บและการสืบคนสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 
886494 หัวขอเลอืกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3 (2-2-5) 

  
 



ห น า  | 44 

 

 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง
นวัตกรรม 

2 (1-2-3) 

88510259 โครงสรางดิสครีต 3 (2-2-5) 
88510459 หลักการโปรแกรม 3 (2-3-4) 
88612159 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 3 (3-0-6) 
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) 
88621159 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 (2-3-4) 
88631159 การออกแบบข้ันตอนวิธีและการประยุกต 3 (2-2-5) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

 
13) นาย จักริน  สุขสวัสดิ์ชน  เลขประจําตัวประชาชน 3-2002-0022x-xx-x 
คุณวุฒิ 
        วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
        วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2544 
        วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886201 หลักการโปรแกรม 1 3 (2-2-5) 
886202 หลักการโปรแกรม 2 3 (2-2-5) 
886210 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธ ี   3 (2-2-5) 
886310 การออกแบบและวิเคราะหข้ันตอนวิธ ี 3 (3-0-6) 
886434 การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 3 (2-2-5) 
886474 เทคโนโลยีเว็บ 3 (3-0-6) 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) 
88631159 การออกแบบข้ันตอนวิธีและการประยุกต 3 (2-2-5) 
88634159 การพัฒนาซอฟตแวร 3 (2-2-5) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

 
14)  นาง อุรีรัฐ  สุขสวัสดิ์ชน  เลขประจําตัวประชาชน 3-9699-0035x-xx-x 
คุณวุฒิ 
        วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  
        วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
        วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2539 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886355 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (2-2-5) 
886356 การโปรแกรมสื่อผสมสําหรับหลายแพลตฟอรม 3 (2-2-5) 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88510259 โครงสรางดิสครีต 3 (2-2-5) 
88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) 
88520159 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 
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15)  นางสาว สุวรรณา  รัศมีขวัญ  เลขประจําตัวประชาชน 3-1009-0000x-xx-x 
คุณวุฒิ 
        Ph.D. (Computer Science) University of Warwick, UK พ.ศ. 2545 
        วท.ม. (สารสนเทศคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2537 
        บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2535 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886480 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสังคม 2 (2-0-4) 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง
นวัตกรรม 

2 (1-2-3) 

88520259 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
88648159 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสังคม 2 (2-0-4) 
88649159 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 (0-2-1) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

 
16)  นาง สุรางคนา ธรรมลิขิต     เลขประจําตัวประชาชน 3-1015-0202x-xx-x 
คุณวุฒิ 
        Ph.D (Computer Science) University of Essex, UK พ.ศ. 2544 

    วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 
    ศศ.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 
ภาระงานสอนเดิม 

- 
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ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหม 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

 
17)  นางสาว นวลศรี เดนวัฒนา  เลขประจําตัวประชาชน 3-8417-0047x-xx-x 
คุณวุฒิ 
        พบ.ม (สถิติประยุกต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2536 
        วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2530 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 
ภาระงานสอนเดิม 

-   
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

 
18)  นาง อธิตา  ออนเอ้ือน  เลขประจําตัวประชาชน 3-2202-0000x-xx-x 
คุณวุฒิ 

วท.ม. (วิศวกรรมซอฟตแวร)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2550 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง

นวัตกรรม 
2 (1-2-3) 
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รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88510159 กาวทันสังคมดิจทัลดวยไอซีที 3 (2-2-5) 
88621159 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 (2-3-4) 
88648159 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสังคม 2 (2-0-4) 
88634159 การพัฒนาซอฟตแวร 3 (2-2-5) 
88649159 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 (0-2-1) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

 
19)  นาย พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์  เลขประจําตัวประชาชน 3-1022-0130x-xx-x 
คุณวุฒิ 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวทิยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

 
20) นางสาว ทัศนีย  เจริญพร  เลขประจําตัวประชาชน 3-1009-0018x-xx-x 
คุณวุฒิ 

ปร.ด. (เทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร พ.ศ. 2549 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2535 
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
886490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0) 
886491  โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
88510159 กาวทันสังคมดิจทัลดวยไอซีที 3 (2-2-5) 
88520259 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
88648159 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสังคม 2 (2-0-4) 
88649259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 3 (0-9-3) 

  
3.2.2 อาจารยพิเศษ   

  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยอาจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถามี) 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา)  

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณใน
วิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาเปนภาคบังคับ 

4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้ 

1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ
จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

2) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา

กับสถานประกอบการได 
5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา 
ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาในหนึ่งภาคการศึกษา (16 สัปดาห) 
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีและการประยุกตวิทยาการ
คอมพิวเตอร เพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือการวิจัย เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเปนการบริการสังคม 
หรือเพ่ือความบันเทิง โดยกําหนดเปนโครงงานเดี่ยว มีซอฟตแวร  การพิสูจนแนวคิด  และรายงานท่ีตอง
นําสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด หรือเปนโครงงานท่ีมุงเนนการสราง
ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีนิสิตสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาประยุกตในการ

ทําโครงงาน ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู   
นิสิตสามารถทํางานอยางเปนระบบ และ/หรือทํางานเปนทีม 

5.3 ชวงเวลา 
ชั้นปท่ี 4 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
3 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

โครงงานทางเว็บไซต และปรับปรงุใหทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษา โดยอาจารยท่ี

ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและ
การทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในเบื้องตน โดยเฉพาะการทํางานหลัก
ของโปรแกรม โดยการจัดสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวาสองคน 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
มีความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) ยืนหยัด (Tenacity) 
ความมานะอุตสาหะ (Perseverance) ความพากเพียร 
(Diligence) ความปรารถนาอันแรงกลา (Passion) และ
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Compassion) 

ใชหลักการทางวิทยาศาสตรและหลักธรรมใน
กิจกรรมการเรียนรู 

มีจิตสํานึกสาธารณะ สนับสนุนใหนิสิตทํากิจกรรมในชมรมเพ่ือสาธารณะ
ประโยชนตาง ๆ  

มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนใหมีการคนควา
ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม  มีวินัย เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืน มีความ
เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาติ 
2.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม
และสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
2.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ัง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
2.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม  
2.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ
บุคคล องคกรและสังคม 
2.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝง
ใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรง
เวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นิสิตตองมีความรับผิดชอบโดยในการ
ทํางานกลุมนั้น ตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม
และการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไม
กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของ
ผู อ่ืน  เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตอง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เชน การยกยองนิสิตท่ีทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ 

 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิต
ในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ
การรวมกิจกรรม 

2. ประเมินจากการมีวินัยและพรอม
เพ รี ย งของนิ สิ ต ในก าร เข าร วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3. ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
4. ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.2 ดานความรู 
2.2.1 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ี

ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการ
ทางทฤษฎี และทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง ทัน

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการปฏิบัติของนิสติ ในดานตาง ๆ คือ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
สําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา  มีความรอบรู เขาใจหลักการและ
ทฤษฎีพ้ืนฐาน 
2.2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความ
ตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะและ
การใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา  สามารถ
ประยุกตความรูจากทฤษฏีสูการปฏิบัติ 
2.2.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ
ประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหได
ตรงตามขอกําหนด 
2.2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการนําไปประยุกต สามารถ
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และพัฒนาความรูใหม 
2.2.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
2.2.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ 
2.2.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต
ซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 
2.2.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู
ในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ท้ังนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น ๆ 

นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณ
จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู เชี่ ยวชาญ ท่ี มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

1. บททดสอบยอย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจัดทํา 
4. ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการ

ท่ีนําเสนอ 
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน

ชั้นเรียน 
6. ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 



ห น า  | 54 

 

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
2.3.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช
ในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค มีทักษะการแสวงหาความรู 
ประยุกต เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
2.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็น
ปญหาและความตองการ มีทักษะการคิดแบบองครวม เพ่ือ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณ 
2.3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหา
ทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม  มีทักษะการคิดแบบองค
รวม เพ่ือแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
สถานการณ 

1. กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีในการ
พัฒนาซอฟตแวร กระบวนการจัดการ และการทํางาน
เปนทีม 
2. การอภิปรายกลุม 
3. ใหนิสิตมีโอกาสปฏิบัติจริง 

 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะทางปญญา นี้สามารถทําไดโดยการ
ออกขอสอบท่ีใหนิสิตแกปญหา อธิบาย
แนวคิดของการแกปญหา และวิธีการ
แกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียน
มา หลีกเลี่ ยงขอสอบท่ี เปนการเลือก
คําตอบท่ีถูกมาคําตอบเดียวจากกลุม
คําตอบท่ีใหมา ไมควรมีคําถามเก่ียวกับ
นิยามตาง ๆ และการใหนิสิตไดลงมือ
ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาซอฟตแวร
จริง เชน การประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เปนตน 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับ
กลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.4.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา หรือใน
บทบาทของผูรวมทีมทํางาน มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ 
สํานึกในความเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาตอสังคม และมีความเปน
ไทย 
2.4.3 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ี
เหมาะสม 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางาน
เปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืน ขาม
หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณ
บุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัว
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี มีความ
รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและ
วัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มี

คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดรวมกับ
คุณสมบัติอ่ืนๆ ไดในระหวางการทํากิจ
กรรรมรวมกัน  เชน การประเมินจาก
พฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตใน
การนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการ
รวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวน
ชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลท่ีได 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
2.4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุม มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีม 
2.4.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
สถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 
2.4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง
และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 

มนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคล
ท่ัวไป มีภาวะผูนํา 

2.5  ทักษะการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอ
การทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร สามารถใชขอมูลเชิงตัวเลข 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางรูเทาทัน 
2.5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใช
สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ
ปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 
2.5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม  
สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  
2.5.4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 

กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดาน
ทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้อาจทําไดใน
ระหวางการสอน โดยอาจใหนิสิตแกปญหา วิเคราะห
ประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิด
ของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอ
นิสิตในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ ในเชิงวิชาการ
ระหวางอาจารยและกลุมนิสิต เชน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู ในรายวิชาตาง ๆ ใหนิสิตไดวิ เคราะห
สถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริง และ
นําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการ
ประยุกต เทคโน โลยีส ารสน เทศในหลากหลาย
สถานการณ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร 
เชน 

1. การป ระ เมิ น จาก เท คนิ ค ก าร
นํ า เสนอ โดย ใช ท ฤษ ฎี  ก าร เลื อก ใช
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 

2. การประเมินจากความสามารถใน
การอธิบ ายขอจํ า กัด  เหตุ ผล ในการ
เลือกใชเครื่องมือตาง ๆ  การอภิปราย 
กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอตอชั้น
เรียน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลความเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping)  (เอกสารแนบหมายเลข 3) 

 

หมวดที ่5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  (เอกสารแนบหมายเลข 6) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบ ในระดับหลักสู ตรสามารถทํ าได โดย มี ระบบประกัน คุณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิ์ผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรบัปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงาน
โดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ 

3)  การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขา
ศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากนิสิตเกา ท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
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6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอ
ความพรอมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค
ความรูของนิสิต 

7) ผลงานของนิสิตท่ีวัดเปนรูปธรรมได อาทิ (1)  จํานวนซอฟตแวรท้ังท่ีพัฒนาใชเองใน
องคกร และวางขาย  (2) จํานวนสิทธิบัตร (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ  (4) จํานวนกิจกรรม
การกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
2) ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3) เกณฑอ่ืน ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน  คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่องในสาขาท่ีเก่ียวของกับวิทยาการคอมพิวเตอร การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม 
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ

การวิจัยอยางตอเนื่องในสาขาท่ีเก่ียวของกับวิทยาการคอมพิวเตอร การสนับสนุนดานการศึกษาตอ 
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 
2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดมีการกํากับมาตราฐานหลักสูตร

ใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยในป 2559 ไดทําการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมซ่ึงมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 120 หนวยกิต โดยสามารถแบงไดเปนหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต วิชาเฉพาะไมนอยกวา 72 หนวยกิต และ วิชาเสรีไมนอยกวา 6 
หนวยกิต นอกจากนั้นยังไดทําการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนจํานวน 5 ทาน ท่ีมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยคณะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหนาท่ี
ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตร 
และสงเสริมการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหเปนไปอยางมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) กํากับดูแลใหจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติ ของ อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร 
และ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 

2) ประชุมคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
และประชุมรวมกับอาจารยผูสอน เพ่ือพิจารณารายละเอียดของรายวิชาท่ีจะทําการเปด
สอนในภาคศึกษาถัดไป (โดยในการประชุมแตละครั้งจะตองมีคณาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 60) 

3) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย หลังจากท่ีไดรับรายงานผลการประเมินจากผูเก่ียวของ 
(นิสิต บัณฑิต อาจารยผูสอน ผูใชบัณฑิต และ ผูทรงคุณวุฒิ) ภายในรอบระยะเวลาตาม
มาตรฐาน โดยคํานึงถึง จํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา
เฉพาะ และ หมวดวชิาเลือกเสรี ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

4) ประชุมคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทวนสอบผลการศึกษาของนิสิตในแตละภาค
การศึกษา และในทุกปการศึกษาจะมีการรายงาน มคอ. 7 ตอท่ีประชุมกรรมการประจํา
คณะ เพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร และการบริหารจัดการศึกษา 

 

2. บัณฑิต 
 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรจะมี
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 ซ่ึง
มาตราฐานดานคุณธรรมและจริยธรรมกําหนดไวจํานวน 7 ขอ ดานความรูจํานวน 8 ขอ ดานทักษะ
ปญญาจํานวน 4 ขอ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบจํานวน 6 ขอ และ ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 4 ขอ และ บัณฑิตยังมี
ผลลัพธของการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการหลักสูตรตามกรอบแนวคิด outcome 
based learning  ท่ีตองการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ท่ีสามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ มีความคิดสรางสรรค และมีวิจารณญาณในศาสตรดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือตอบสนองความ
ตองการกําลังคนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนสามารถทํางานตรงกับสาขาวิชาฯ ไมนอยกวารอยละ 80 
รวมถึงการเปนผูประกอบการอยางนอยรอยละ 1 ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ นอกจากนี้
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บัณฑิตจะตองมีการพัฒนาตนเอง เปนพลเมืองดีของสังคม ดํารงตนตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ในสวนของการทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษา หลักสูตรไดทํา
การสํารวจบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด ในดานภาวะการมีงานทํา (ตรงสาขาท่ีเรียน/ไมตรงสาขาท่ี
เรียน) หรือการวางงาน เพ่ือนําผลการสํารวจดังกลาวมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพดี
ยิ่งข้ึน และเพ่ือนํามาวิเคราะห ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนโครงสรางของหลักสูตรตามวงรอบการปรับปรุง
หลักสูตร (ไมเกิน 5 ป) ใหมีความทันสมัยและตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

ในระหวางการศึกษาของบัณฑิตในหลักสูตรฯ คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดสรางบรรยากาศ
ในการเรียนรูดวยตนเองใหกับนิสิต โดยการเชิญชวนใหนิสิตเขารวมทํางานในหองปฏิบัติการตางๆ เชน 
หองปฏิบัติการวิจัยดานวิจัยขอมูล ดานพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย และดานพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ
อุปกรณเคลื่อนท่ี เปนตน นอกจากนี้ คณะวิทยาการสารสนเทศยังมีนโยบายในการสนับสนุนใหนิสิตเขา
รวมงานประชุมวิชาการ การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ และ
การสงผลงานเขารวมประกวดผลงานทางดานวิชาการ นอกจากนั้น กอนสําเร็จการศึกษา นิสิตยังสามารถ
เลือกท่ีจะทําโครงงานท่ีสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา) หรือ ทําโครงงาน/ชิ้นงานกับอาจารยประจํา
หลักสูตร เพ่ือบูรณาการความรูท้ังหมดและเพ่ิมพูนทักษะในการแกปญหา รวมถึงการคิดวิเคราะหแบบ
องครวมและการริเริ่มความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางนวัตกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับศาสตรดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร 

 

3. นิสิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดมีกระบวนการบริหารการรับ

นิสิต แนะแนวใหคําปรึกษา และการควบคุมดูแลนิสิตดังนี้ 
3.1 กระบวนการรับนิสิต 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเปนผูกําหนดแผนการรับนิสิตท่ีบรรจุใน มคอ. ๒ และ

เม่ือมหาวิทยาลัยโดยงานทะเบียนไดกําหนดปฏิทินการรับสมัครนิสิต หลักสูตรฯ โดยประธานสาขาวิชาฯ 
รวมกับสํานักงานจัดการศึกษาสงแผนการรับและคุณสมบัติการรับนิสิตโดยผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารคณะ กอนนําเสนอตอกองแผนฯ และมหาวิทยาลัยตอไป โดยมีการประกาศคัดเลือก
นิสิตแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1) โครงการพิเศษ 
- โครงการรับบุคคลเขาศึกษาตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) โดย

กําหนดคุณสมบัติแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนท่ี
เก่ียวของกับวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน        
ไมต่ํากวา 3.00 และตามประกาศมหาวิทยาลัยกําหนด 

- โครงการเพชรตะวันออก จํานวน 1 ครั้ง โดยกําหนดคุณสมบัติแผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร หรือ
คณิตศาสตร และตามประกาศมหาวิทยาลัยกําหนด 

2) รับตรง 12 จังหวัด และท่ัวประเทศ จํานวน 2 ครั้ง กําหนดคุณสมบัติโดยพิจารณา
จากคะแนน O-net A-net และ GPA 
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3) การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) 
กําหนดคุณสมบัติโดยพิจารณาจาก GAT PAT และ GPA 

จากนั้นประกาศรายชื่อผูผานคุณสมบัติ สอบสัมภาษณ และประกาศผลผูผานการสอบสัมภาษณ 
 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
หลักสูตรและคณะฯไดจัดกิจกรรมในดานวิชาการกอนเริ่มเรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐาน ชี้แจง

กฎระเบียบขอบังคับในการศึกษา และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา 

1) กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดแผนการอบรมเตรียมความพรอม โดยหัวขออบรม
จะเปนเนื้อหาท่ีเปนพ้ืนฐานตอการเรียนในหลักสูตรฯ ไดแก คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ กระบวนการแกปญหา และการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

2) หลักสูตรฯ และคณะฯ จัดงานปฐมนิเทศใหกับนิสิตใหมกอนเปดภาคการศึกษา เพ่ือ
ชี้แจงกฎ ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ในการศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวกใน
การศึกษาท่ีคณะฯและหลักสูตรจัดให พรอมแจกคูมือนิสิตของคณะ ฯ ใหกับนิสิต
ใหมทุกคน 

3) หลักสูตรฯ โดยอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม เพ่ือแนะนําการ
เรียนการสอนในหลักสูตร อาจารยท่ีสอนในหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เปดโอกาสใหรุนพ่ีไดพบปะแนะนําการเตรียมตัวในการเรียนและการใช
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยใหกับรุนนอง 

 
3.3 การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาและแนะแนว 
หลักสูตรฯ และคณะจัดการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก

นิสิตโดยจัดทําแผนพัฒนานิสิตโดยองครวมท้ังทางดานจิตใจ สติปญญา การดํารงชีวิตในสังคม รวมท้ังได
นําระบบสารสนเทศมาเสริมการบริการดานการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 

1) หลักสูตรฯ และสํานักงานจัดการศึกษาแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการในแตละ
ชั้นปเพ่ือใหคําปรึกษาในทุกระดับชั้นป 

2) กําหนดตารางใหคําปรึกษาประจําสัปดาหอยางนอย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
3) กําหนดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนา เชน กิจกรรมนิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษา 

กิจกรรมรับฟงความคิดเห็นจากนิสิต และโครงการเตรียมความพรอมกอนสอบ 
4) หลักสูตรฯ รวมกับ สนง.จัดการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพรอมในรายวิชา 

สหกิจศึกษา 

 

3.4 การคงอยู 
 มีการวิเคราะหจํานวนนิสิตท่ีรับเขา และจํานวนนิสิตท่ีคงอยูในแตละชั้นปเพ่ือปรับปรุง

แผนการบริหารจัดการการศึกษาภายในหลักสูตรเพ่ือใหอัตราการคงอยูของนิสิตเปนไปตามแผนการผลิต
บัณฑิต 
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3.5 การสําเร็จการศึกษา 
 มีการวิเคราะหจํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน และจํานวนนิสิตไม

เปนไปตามแผนการเรียนเพ่ือกระตุนใหนิสิตสําเร็จการศึกษาตรงเวลาสอดคลองกับความตองการบัณฑิตใน
ศาสตรทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร และรองรับตลาดแรงงาน 

 
3.6 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต  

 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจัดกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นของนิสิตในทุกภาค
การศึกษาท้ังในดานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และ
จัดทําแบบสอบถามเพ่ือสรุปผลความพึงพอใจ และนําผลสรุปดังกลาวมาปรับปรุงพัฒนาแผนการบริหาร
จัดการศึกษาในแงมุมตางๆ 

 

4. อาจารย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดมีกระบวนการบริหารและ

พัฒนาอาจารยท้ังในสวนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรดังนี้ 
4.1 การรับอาจารยใหม 

 อาจารยประจําท่ีรับเขาใหมตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะตองมีคะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษไดตามเกณฑ ท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา และมีประสบการณในการทําวิจัย 

 โดยในกรณีท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนไมครบ
ตามประกาศ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทางหลักสูตรจะดําเนินการรับ
อาจารยใหมตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) กําหนดคุณสมบัติอาจารย (ท่ีจะรับเขาใหม) ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยคํานึงถึงวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณการทํางานท่ีหลักสูตรตองการ โดยทําการพิจารณาถึงสาขาวิชาท่ีทาง
หลักสูตรตองการ 

2) ดําเนินการรับสมัครโดยการประกาศรับสมัคร 
3) แตงตั้งกรรมการคัดเลือก และทําการพิจารณคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลประเมิน

ของกรรมการคัดเลือก และประธานหลักสูตร 
4) รวบรวมคะแนน และประกาศผล 
5) ประเมินผลการรับอาจารยใหมโดยทําการพิจารณาจากขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

รวมท้ังผลการประเมินจากคณะกรรมการคัดเลือก 
 

4.2 การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
 การแตงตั้งคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทําการบริหารจัดการหลักสูตรจะ

ดําเนินการ โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและความสามารถของคณาจารยท่ีมีความสอดคลองกับ
เปาหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) พิจารณาจํานวนและคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 
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2) แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
3) ประเมินอาจารยประจําหลักสูตร 
4) ปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรตามความเหมาะสม 

 
4.3 การบริหารอาจารย 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ ไดกําหนดนโยบายการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือให
การบริหารจัดการหลักสูตรมีคุณภาพสูงสุด โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1) จัดทําแผนสรรหาอาจารยในแตละป เพ่ือรองรับกรณีท่ีมีอาจารยเกษียณอายุ ลาออก 
หรือจํานวนสัดสวนจํานวนอาจารยตอนิสิตไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2) รับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
3) กําหนดภาระงานสอน และการสอบถามเก่ียวกับแผนการดําเนินการวิจัยและงาน

บริการวิชาการ รวมถึงการยื่นขอตําแหนงงานวิชาการ 
4) แตงตั้งอาจารยพิเศษ 
5) ประเมินผลปฏิบัติงาน 

 
4.4 การเพ่ิมพูนทักษะความรูคณาจารย 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดมีนโยบายในการ
พัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพ่ือสงเสริมการสอนอยางตอเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนให
อาจารยมีผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน โดยอาจรวมมือกับอาจารยตางสาขาหรือ
ตางสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําไดในรูปของการใหคาเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การใหเงิน
พิเศษเพ่ิมเม่ือมีบทความวิชาการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือ วารสารวิชาการ 
รวมท้ังลดภาระงานสอนใหเหมาะกับเวลาท่ีใชเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ และการทําวิจัย ในกรณีท่ี
อาจารยไมถนัดในการเพ่ิมพูนความรูโดยผานการทําวิจัย หนวยงานอาจสนับสนุนใหอาจารยเขารวมงาน
กับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจในชวงปดภาคการศึกษา เพ่ือใหอาจารยไดมีประสบการณจริงในการ
พัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาผลิตภัณฑทางคอมพิวเตอร โดยกระบวนการเพ่ิมพูนทักษะความรูใหแก
คณาจารยมีการดําเนินการดังนี้ 

1) สํารวจความตองการของอาจารยในการพัฒนาตนเอง 
2) จัดสรรงบการพัฒนาตนเอง ประจําปงบประมาณ ท้ังทางดานวิชาการ อาทิเชน การ

อบรมพัฒนาตนเอง การผลิตผลงานทางดานวิชาการ และ การลาศึกษาตอ ทางดาน
วิจัย เชน การสรางผลงานวิจัย และโครงการวิจัย และดานบริการวิชาการแกสังคม 
เชน การมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม เปนตน 

3) ประเมินผลการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

โดยในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของบัณฑิตและผูใช
บัณฑิต กอปรกับกรอบมาตราฐานทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรจาก ACM curriculum และทําการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน จากนั้นจะทํา
การวิพากษหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหมโดยผูทรงคุณวุฒิเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน โดยใน
หลักสูตรนี้จะมุงเนนท่ีการเขียนโปรแกรมในหลายแพลตฟอรมและการดําเนินการทางดานวิทยาศาสตร
ขอมูลท่ีซ่ึงจะมีการกําหนดรายวิชาใหมท่ีสอดคลองเปาประสงคของหลักสูตร 

ในสวนของการกําหนดผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาจะทําการ
พิจารณาจากความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญของคณาจารยท้ังภายในและภายนอกคณะ
วทิยาการสารสนเทศ โดยในแตละรายวิชาจะมุงเนนการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และ
บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้น 
อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจะจัดทํา มคอ. 3 (หรือ มคอ. 4) เพ่ือชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียดของเนื้อหา
ในรายวิชา วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรูทุกดานตามท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค ใหแกนิสิตไดรับทราบ โดยหลังจากการจัดการเรียนการสอนแลว คณาจารยจะตอง
จัดทํา มคอ. 5 (หรือ มคอ. 6) เพ่ือสรุปผลการเรียนการสอน รวมถึง learning outcome ท่ีนิสิตไดรับจาก
การเรียนในวิชาดังกลาว และทายสุด คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดทํา มคอ. 7 เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรตลอดปการศึกษา  

 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษามีความทันสมัยและ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับพันธกิจท้ัง 5 ดานของแผนยุทธศาสตรท้ังดานการพัฒนา
นิสิต การพัฒนางานวิจัย การสงเสริมงานบริการวิชาการ การสงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมหารือรวมกันเพ่ือ
จัดทําแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยพิจารณาจากความจําเปนเรงดวน การปรับเปลี่ยนของ
เทคโนโลยี รวมถึงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิต โดยแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีไดจะ
ประกอบไปดวย งบพัฒนานิสิต งบสนับสนุนงานวิจัย งบสนับสนุนบริการวิชาการ งบทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และงบสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา จากนั้นทําการสงแผนดังกลาวใหกับคณะ
กรรมการบริหารคณะเพ่ือทําการวิเคราะหแผนและจัดตั้งงบประมาณประจําป และดําเนินการจัดหา/
เบิกจาย รวมถึงทําการประเมินผลการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสืบไป 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานดานกระบวนการจัดการศึกษา 
 (Key performance indicators of educational process) 
 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 

ปการศึกษา 

ปท่ี 
1 

ปท่ี 
2 

ปท่ี 
3 

ปท่ี 
4 

1. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรอยางนอยรอยละ 60 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาต ิหรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  

X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา  

X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา  

X X X X 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ี
แลว  

 X X X 

7. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหม ดานการจดัการเรยีนการสอน 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X 

8. อ่ืนๆ ระบุ ...     

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 5 6 6 7 

ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี)  1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ) 5 6 6 7 
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หมวดที ่8.   กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีสะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีคาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามาใชใน
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือรับรองมาตรฐาน 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธการสอน 
การเรียนการสอนควรเปนไปในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของ

แตละวิชาและแนะนําใหผูเรียนทําการคนควา หรือทําความเขาใจประเด็นปลีกยอยดวยตนเอง นอกจากนี้ 
การสอนควรเนนการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะห และชี้ใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางทฤษฎีกับปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติ ใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาส
ใชเครื่องมือดวยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝน
ทักษะดานตาง ๆ รูจักวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพ่ือสราง
ทักษะในการอภิปรายและนําเสนอ  

นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รปูแบบการเรียน
การสอนตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา 
มีความรูในเรื่องท่ีตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอ่ืน 
ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

ในการประเมินกลยุทธการสอนเพ่ือใหมีการพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึน จะมีการนํากระบวนการดังตอไปนี้มาใช 

1. มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือหา
จุดออนและจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพ่ือปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารยแตละ
ทาน 

2. มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยอาจารยผูสอน เชน การสอบ หรือการปฏิบัติงาน
กลุม เปนตน และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพ่ือปรับ
กลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับนิสิตแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน 

3. มีการประชุมคณาจารยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะระหวางอาจารยเพ่ือ
ถายทอดความเขาใจเก่ียวกับความสามารถในการเรียนรูของนิสิตแตละชั้นป และแลกเปลี่ยนกลยุทธในการ
สอน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนิสิตไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังในดานทักษะ กลยุทธการสอน และการ

ใชสื่อในทุกรายวิชา 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

1) ใหมีการดําเนินการวัดและประเมินผลนิสิต อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้  
1.1  ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 ขอ 13 วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
1.2  ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวย

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  
2) จัดใหมีระบบและกลไกในการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตรโดยให

ครอบคลุม ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ ดังนี้  
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาหลักสูตร  
2.2 คณะกรรมการประเมินและพัฒนาหลักสูตร วางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปน 

ระบบ โดยประเมินจากอาจารยผูสอนทุกกลุมวิชา ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย  
2.3 ดําเนินการสํารวจขอมูลประกอบการประเมินหลักสูตรตามแผนท่ีวางไว  
2.4 คณะกรรมการประเมินและพัฒนาหลักสูตร ทําการวิเคราะห เปรียบเทียบผล การ

ประเมินตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานตามท่ีระบุในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) จัดทํารายงาน การ
ประเมินหลักสูตร และรายงานผลการประเมินหลักสูตรใหกับคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้ท่ีระบุในหมวดท่ี 7 โดยจะถือวาประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานเม่ือไดรับผลการประเมินดังตอไปดังนี้ 

3) จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 75 ของ
จํานวนนิสิตท่ีคงอยูในชั้นปท่ี 2 

4) จํานวนนิสิตท่ีตกออกไมเกินรอยละ 5  ของจํานวนนิสิตท่ีคงอยูในชั้นปท่ี 2 
5) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหม ดานการจัดการเรียนการสอน  

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.51 ใน
มาตรประเมินคา 5 ระดับ 

6) จํานวนบัณฑิตไมนอยกวารอยละ 80 ของบัณฑิตท่ีไดงานทําภายใน 6 เดือนหลังสําเร็จ
การศึกษา 

4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและ
ในแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซ่ึง
ถือเปนการปรับปรุงยอยท่ีสามารถดําเนินการไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้น
จะกระทําทุก ๆ 4 ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข 1 คําอธิบายรายวิชา  
หมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารยประจําหลักสูตร 
หมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
 หมายเลข 4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 หมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 หมายเลข 6 ผลการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 หมายเลข 7 ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
    พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
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หมายเลข  1 
คําอธิบายรายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30 หนวยกิต 
1.  กลุมวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

1.1  ภาษาอังกฤษบังคับ 
 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร             3 (3-0-6) 
English for Communication  

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนศัพทและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใชสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน  

Skills in listening, speaking, reading, and writing  English, with emphasis on 
vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English language 
for communication in daily life 

 
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย             3 (3-0-6) 

Collegiate English 
ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางระดับกลาง ศึกษากลยุทธในการเรียน

ภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย และใชภาษาอังกฤษในการเรียนรูและเพ่ิมพูนความรู 
Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing English with 

emphasis on the sustained expansion of vocabulary, the development of a higher 
knowledge  understanding of structure, and the strategies for English language learning 
to achieve a more practical and greater command of the English language for 
communication in college level 
 
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร            3 (3-0-6) 

English Writing for Communication 
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวันและในสถานประกอบการ โดยใชวิธีการเรียบ

เรียงท่ีเหมาะสม 
English writing for daily-life and workplace communication using appropriate 

patterns of organizations 
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1.2 ภาษาอ่ืน ๆ  
99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน                           3 (3-0-6) 

English for Job Applications 
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน การคนหาแหลงงาน การอานประกาศสมัครงาน การ

เขียนประวัติยอ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพ่ือสมัครงาน และการสัมภาษณงาน 
English skills for job applications, finding jobs, reading job advertisements, writing 

of résumés, letters or emails for job application and job interviews   
 

2.  กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 
30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ         2 (2-0-4) 

Marine Ecology and Ecotourism 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ําทะเล

ปรากฏการณทางทะเลท่ีสําคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวกอนทองเท่ียว คุณคาและขอควรระวังจากอาหารทะเล 
ลักษณะและจรรยาของนักทองเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาการทองเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย 

Marine ecotourism, physical oceanography and sea water properties, Marine 
phenomenon, marine life organism, coastal ecosystem, marine toxicology,  marine 
ecotourism activity, preparing to the beach, value and cautions from seafood, ethic of 
marine ecotourism and case study of marine ecotourism in Thailand  
 
85111059 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต            2 (1-2-3) 

Exercise for Quality of Life 
ความรู ความเขาใจ และความตระหนักเก่ียวกับการออกกําลังกายท่ีสัมพันธกับคุณภาพชีวิต การ

ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกําลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกําลัง
กาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสรางเสริมพฤติกรรมสังคมท่ีเหมาะสม ภาษาและ
การสื่อสารความหมายดานการออกกําลังกายและกีฬา น้ําใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ 
สุขภาพท้ังรางกายและจิตใจ การออกกําลังกายท่ีปลอดภัยและเหมาะสมสําหรับตน รักษสุขภาพ สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

Knowledge, understanding and awareness about exercise and its relation to 
quality of life; the nature of our body and exercise for promotion of health; principle of 
choosing exercise activities; a study of Thai as well as international sports; the practice of 
social and appropriate behaviors; terminology commonly used for communication in 
exercise and sports; sportsmanship and ethics in sports; physical and mental fitness; 
safety in exercise and sports; application of knowledge and understanding in exercise 
into everyday life  

 
 



ห น า  | 71 

 

 

3. กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
25710259 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน             2 (2-0-4) 

Economics of Everyday Life 
แนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมท้ังทางจุลภาคและมห

ภาค อุปสงค อุปทาน การผลิตและตนทุนการผลิต รายไดประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟอ 
เงินฝด การคลังรัฐบาล การคาระหวางประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนําแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตรมาประยุกตกับชีวิตประจําวันในดานตาง ๆ ของมนุษย 

Concepts and basic principles of economic activities in both micro and macro 
aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs of 
production, national income, money and banking, inflation and deflation, public finance, 
international trade, the concepts of economic self-sufficiency, and the application of 
economic perception on everyday life in general  

 
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม        2 (2-0-4) 

Sufficiency Economy and Social Development  
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธของหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงตอการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
สังคม และการประยุกตความรูของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาสังคม 

Definition, principles, concepts, significance, operational guidelines, and 
relationship between concept of sufficiency of economy and self and social 
development, royal initiative sufficiency economy and social development, and  
application of knowledge to improve the quality of life  
 
61010159 ศิลปะกับชีวิต               3 (3-0-6) 

Art and Life 
ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหนาท่ีของศิลปกรรมทางดานทัศนศิลป การออกแบบ 

ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณคาทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซ้ึง  และการวิเคราะหถึงความสัมพันธ 
ความกาวหนาของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลท่ีมีผลตอวิถีชีวิตในสังคมปจจุบัน 

Definition, types of art works, roles and duties of visual arts; design, music, drama; 
studies on beauty value, aesthetics, art impression, as well as analysis on relations; 
progress of Thai and international arts and their influence on present-day society’s 
lifestyle  
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4.  กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 
77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค             2 (2-0-4) 

Arts and Creativity 
ความรูพ้ืนฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสรางสรรค ข้ันตอน

และกระบวนการคิดสรางสรรค คุณคาและประโยชนของศิลปะและงานสรางสรรคท่ีมีตอชีวิตและสังคม 
การฝกปฏิบัติโครงการสรางสรรคดวยทักษะการคิดแบบองครวมจากความรูประสบการณของตนเอง เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล  

This introduction of fundamental artistic knowledge, taste, and aesthetics, 
creativity concept, creativity procedure and process, value and benefit of art and 
creative work for life and society, the course offers opportunity for the students to 
practice organizing creative project using holistic thinking skill gained from their 
experience to improve their quality of life, and to be knowledgeable and visionary  
 
88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสรางนวัตกรรม          2 (1-2-3) 

Logical Thinking and Problem Solving for Innovation 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงโลก ข้ันตอนการคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะ การ

วิเคราะหปญหา การแทนขอมูล การออกแบบกระบวนการการแกปญหา การเขียนผังงาน การสราง
แผนภาพความคิด แตกปญหาออกเปนปญหายอย เครื่องมือชวยจําลองการแกปญหา 

Technological innovation that change the world, process of logical thinking and 
problem solving, problem analysis, data abstraction and representation, flowchart, mind 
map, dividing main problems into sub dash problems, problem modeling tools 

  
5. กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
88510159 กาวทันสังคมดิจิทัลดวยไอซีที             3 (2-2-5) 

Moving Forward in a Digital Society with ICT 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับสังคมดิจิทัล การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร การเขาถึงและการใชขอมูล การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย โปรแกรมประยุกตและการ
บริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใชอินเทอรเน็ต กฎหมายและ
จริยธรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต 

Information technology and communication for digital society, information 
technology and communication applications, accessing and applying data,  data 
communication and computer networks, services and applications on the Internet, 
Internet threats and safety, information technology law and ethics,  information 
technology future trends  
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2) หมวดวิชาเฉพาะ              96 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาแกน                                                                           18 หนวยกิต 
30211359 แคลคูลัส               3 (3-0-6) 
  Calculus 
 ฟงกชั่นและกราฟของฟงกชั่น ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชั่น การหาอนุพันธของฟงกชั่น 
พีชคณิตและฟงกชั่นอดิสัย การประยุกตของอนุพันธ สมการของเสนสัมผัสและเสนตั้งฉาก คาเชิงอนุพันธ 
อัตราสัมพัทธ การหาคาสูงสุด-ต่ําสุดและการทดสอบ โจทยปญหาคาสูงสุด-ต่ําสุด อินทิกรัลไมจํากัดเขต
และการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละสวน และการอินทิเกรตโดยทําเปนเศษสวนยอย 
อินทิกรัลจํากัดเขต อินทิกรัลไมตรงแบบ การประยุกตของอินทิกรัลจํากัดเขต การหาพ้ืนปริมาตร ความ
ยาวของสวนโคง พ้ืนท่ีผิว 
 Functions and graphs of functions, limits and continuities of functions, derivatives 
of algebraic and transcendental functions, applications of derivatives; Equation of 
tangent and normal lines, differentials, related rates, maximum-minimum and 
optimization problems, indefinite integrals and applications, techniques of integrations 
including integration by parts and partial fractions, definite integrals with applications to 
areas, volumes, arc length of curves and areas of surfaces of revolutions, Improper 
integrals  
 
88510259 โครงสรางดิสครีต              3 (2-2-5) 
  Discrete Structures  
 ทฤษฎีจํานวน การพิสูจนแบบตาง ๆ  พีชคณิตแบบบูลีน ตรรกวิทยา สมการเวียนบังเกิดและ
ฟงกชันกอกําเนิด  โครงสรางดานพีชคณิต  การนับ คณิตศาสตรเชิงการจัด  ทฤษฎีกราฟ  ข้ันตอนวิธีท่ี
เก่ียวของกับกราฟ  ตนไมและการประยุกต 
 Number theory; proof techniques; boolean algebra and logic; recurrence relations 
and generating functions; algebraic structures; counting; combinatorics; graphs and graph 
algorithms; tree and its applications  
 
88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร             3 (2-2-5) 
  Mathematics for Computing 
 ระบบสมการเชิงเสน แมทริกซ  การโปรแกรมเชิงเสนและการประยุกตใชงาน  ความนาจะเปน 
ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไขและทฤษฎีของเบย  ทฤษฎีเกมสเบื้องตน เครื่องสถานะจํากัด มาคอฟเชน
และการประยุกตงาน 
 System of linear equations; matrix; linear programming and applications; 
probability; conditional probabilities and bayes’s theorem; Introduction to game theory; 
finite-state machine; Markov’s chain and applications  
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88520159 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร           3 (2-2-5) 
  Probability and Statistics for Computing 
 สถิติเชิงพรรณนา การอนุมานทางสถิติ ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปนของตัว
แปรสุมสําหรับงานเชิงคํานวณ การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณคา การออกแบบการทดลองและการ
ทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน การสรางมโนภาพขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
 Descriptive statistics; statistical inference; principle of probability; discrete and 
continuous probability distribution of random variables for computational problems; 
statistical distribution; estimation; experiment design and hypothesis testing; correlation 
and linear regression analysis; data visualization; data analysis for decision support  
 
88520259 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ            3 (3-0-6) 
  English for Informatics 
 คําศัพทเฉพาะทางสําหรับวิทยาการสารสนเทศ ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับวิทยาการสารสนเทศ การจับใจความสําคัญจากหนังสือเรียน เอกสาร บทความ 
และวารสารวิชาการท่ีเปนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถสนทนาโตตอบ สื่อสาร และนําเสนอ
ท้ังในสาขาวิชาชีพและการศึกษาตอในระดับท่ีสูงกวา 
 English technical terms in informatics; listening; speaking; reading; writing; reading 
comprehension of english textbooks, documents, articles and journals in informatics; 
interactive conversation, communication and presentation for both professional use and 
further education 
  
88624159 เครื่องมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ            3 (2-2-5) 
  Unix Tools and Programming 
  [บุรพวิชา : 88612159 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน] 
  [Prerequisite : 88612159 Introduction to Computer Science] 
 ความเปนมาของระบบปฏบิัติการยูนิกซ โปรแกรมอรรถประโยชน โครงสรางระบบแฟม สวนตอ
ประสานรายคําสั่งและสวนตอประสานกราฟกกับผูใช ระบบเอ็กซวินโดว การเขียนโปรแกรมโดยใชเชลล
สคริปตและภาษาท่ีเก่ียวของ เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม การเรียกใชบริการของ
ระบบปฏิบัติการและเครือขาย การสรางและการจัดการคลังโปรแกรม และการดูแลรักษาระบบเบื้องตน 
 Overview of the UNIX system; utilities; file system structure; command-line 
interface and graphic user interface; the X Window system; creating shell and related 
scripts; programming tools, using system calls and network services, creating and 
managing programming  libraries, introduction to system administration  
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2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน                                                                   57 หนวยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ 36 หนวยกิต 

2.2.1.1 กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 2 หนวยกิต 
88648159 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสังคม             2 (2-0-4) 
  Computer Technology and Society 
 ประวัติศาสตรและบทบาทท่ีสําคัญของคอมพิวเตอร ภาพรวมของการประยุกตงานคอมพิวเตอร 
การประเมินความเสี่ยงเบื้องตนในการใชงานระบบคอมพิวเตอร แนวคิดดานความปลอดภัยของขอมูลและ
ความเปนสวนตัวของขอมูล สิทธิและความชอบธรรมของสาธารณชนในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล สิทธิ
ทรัพยสินทางปญญาและการคุมครองสิทธิ ผลกระทบและปญหาจากคอมพิวเตอรท่ีมีตอสังคม 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร กฎหมายคอมพิวเตอร จรรยาบรรณของผูประกอบอาชีพดานคอมพิวเตอร 
 History and important role of computer; overview of computer implementation; 
Introduction to risk assessment in computer usage; concepts of data security and data 
privacy; civil liberties in personal data; Intellectual property rights and protection; effects 
and problems of computer in social context; computer crime; computer law; computer 
professional ethics 
 
2.2.1.2 กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 10 หนวยกิต 
88620259 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ              3 (2-2-5) 
  Relational Database 
  [บุรพวิชา : 88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ] 
  [Prerequisite : 88620159 Object-Oriented Programming Paradigm]  

ความสําคัญของฐานขอมูล แบบจําลองขอมูลเบื้องตน แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
แบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธเอ็นทิตี้ การสรางแบบจําลองขอมูลข้ันสูง นอรมัลไลเซชัน ภาษาเอสคิวแอล
สําหรับการจัดการขอมูล การปรับจูนประสิทธิภาพการทํางานของฐานขอมูล ข้ันตอนการออกแบบ
ฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูลแบบกระจาย 

Importance of database; basic data model; relation model; entity-relationship 
model; advanced data model; normalization; SQL language; database performance 
tuning; database design; distributed database manangement systems 
 
88620359 ฐานขอมูลไมสัมพันธ              3 (2-2-5) 
  Non-Relational Database 
  [บุรพวิชา : 88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ] 
  [Prerequisite : 88620159 Object-Oriented Programming Paradigm]  
 แนวคิดหลักและลักษณะของฐานขอมูล NoSQL   ความแตกตางจากฐานขอมูลเชิงสัมพันธ   
ชนิดของการจัดเก็บ  การรวมตัวแบบขอมูล  ตัวอยางการพัฒนาใช NoSQL key-value databases,  
document database, column family database, graph databases, และ schema migration สิ่ง
ท่ีควรคํานึงถึงนอกจาก NoSQL การประยุกตและการเลือก NoSQL ท่ีเหมาะสม 



ห น า  | 76 

 

 

 Core concepts of NoSQL databases; characteristics of NoSQL; differences from 
relational databases; NoSQL storage types; aggregate data models; implementation of 
NoSQL; key-value databases,  document database, column family database, graph 
databases, schema migration; beyond NoSQL; applications /choosing a NoSQL database  
 
88620459 วิทยาศาสตรขอมูลเบ้ืองตนและการวิเคราะหขอมูล           3 (3-0-6) 
  Introduction to Data Science and Data Analytics 
 ภาพรวมของวิทยาศาสตรขอมูล ขอมูลแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง การเตรียมขอมูล 
รูปแบบของขอมูล การนําเสนอขอมูล ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูล วิธีการคนพบความรู 
พ้ืนฐานเก่ียวกับขอมูลขนาดใหญและแมพรีดิวส 
 Overview of the data science; unstructured and structured data; data preparation; 
common data formats; data presentation; introduction to data analysis; frameworks for 
knowledge discovery; basic of big data and mapreduce  
 

88649159 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร            1 (0-2-1) 
  Seminar in Computer Science 
 วิธีการและข้ันตอนในการศึกษาบทความเชิงวิทยาศาสตร การทบทวนเอกสารหรือบทความวิจัยท่ี
ใหมและทันสมัย การวิจารณผล การอางอิงผลงานของผูอ่ืนและการเขียนเอกสารอางอิงตามระบบสากล 
การเขียนรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ การเขียนบทคัดยอ การเสนอรายงานสัมมนาดวยปากเปลา 
  Approaches and steps in pursuing problems by scientific methods, literature 
review process, result discussion; citations and international bibliographic systems; full 
research report compilation; abstract preparation; oral presentation  
 

2.2.1.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 15 หนวยกิต 
88510459 หลักการโปรแกรม              3 (2-3-4) 
  Programming Fundamental  
  [บุรพวิชา : 88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสรางนวัตกรรม] 
            [Prerequisite : 88510059 Logical Thinking and Problem Solving for 
 Innovation] 
  หลักการแกปญหา แนวคิด บทบาทและหนาท่ีของข้ันตอนวิธี การประยุกตข้ันตอนวิธี การพัฒนา 
การทดสอบ การหาท่ีผิด และการแกไขโปรแกรมไวยากรณและความหมายของภาษาระดับสูง การแทน
จํานวน พิสัย ความแมนยํา และความผิดพลาดจากการประมาณคา คาคงท่ี ตัวแปร นิพจน และการ
กําหนดคา การรับขอมูลเขาและการแสดงผลอยางงาย โครงสรางควบคุมการทํางานของโปรแกรมแบบ มี
การเลือกและแบบทําซํ้า โปรแกรมยอยและการผานคา แนวคิดของการเรียกซํ้าและฟงกชันเวียนเกิดอยาง
งาย การแทนขอมูลตัวอักขระ ขอมูลชนิดแถวลําดับและการประมวลผล สายอักขระและวิธีการ
ประมวลผล 
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 Problem-solving strategies; the concept, function and role of algorithm in 
problem solving; Implementation of algorithms; developing, testing and debugging; 
overview of high-level languages; basic syntax and semantics of a language; 
representation of numeric data; ranges, precision and rounding errors; variables, types, 
expressions and assignments; simple input and output; conditional and iterative control 
structures; subprograms and parameter passing; the concept of recursion and simple 
recursive functions; representation of character data; arrays and array processing; string 
and string processing 
 
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ                      3 (2-2-5) 
            Object-Oriented Programming Paradigm  
            [บุรพวิชา : 88510459 หลักการโปรแกรม] 
            [Prerequisite : 88510459 Programming Fundamental] 
 การออกแบบและพัฒนาทักษะการสรางซอฟตแวรเชิงวัตถุ โครงสรางโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ 
ความหมายของคลาสและวัตถุ แผนภาพยูเอ็มแอล การหอหุมและการซอนสารสนเทศ ความแตกตาง
ระหวางพฤติกรรมและการประยุกต คลาสและคลาสยอย การรับทอด การกําหนดภาระเกินและการรับ
ชวงคุมแทน ภาวะพหุสัณฐาน อินเทอรเฟส แฟมขอมูล การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ 
 Object-oriented software design and development; programming structures in 
object-oriented language; object and class definitions; UML diagram; encapsulation and 
information hiding; separation of behavior and implementation; classes and subclasses; 
inheritance, overloading and overriding; polymorphism; interface; files; event-driven 
programming  
 
88621159 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม             3 (2-3-4) 
  Data Structures and Algorithms 
  [บุรพวิชา : 88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ] 
  [Prerequisite : 88620159 Object-Oriented Programming Paradigm] 
 หลักการพ้ืนฐานของข้ันตอนวิธี โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสน รายการ รายการโยง กองซอน และ
แถวคอย การเวียนบังเกิด โครงสรางขอมูลแบบไมใขเชิงเสน ตนไม กราฟ การเรียงลําดับอยางงาย ข้ันตอน
วิธีการคนหา ตารางแฮชและวิธีการปองกันการชนกัน ปฏิบัติการสําหรับการแกปญหาและการประยุกต
โครงสรางขอมูล 
 Basic Fundamental of algorithms; linear data structures, lists, linked list, stacks 
and queue; Recursion; non- linear data structures, tree graph; basic sorting algorithms; 
searching algorithms; hash tables and collision-avoidance strategies; laboratory for 
problem solving and applying data structures 
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88631159 การออกแบบข้ันตอนวิธีและการประยุกต            3 (2-2-5) 
  Algorithm Design and Applications 
  [บุรพวิชา : 88621159 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม] 
  [Prerequisite : 88621159 Data Structures and Algorithms] 
 การออกแบบและวิเคราะหข้ันตอนวิธี การวิเคราะหความซับซอน ข้ันตอนวิธีการแบงแยกแลว
เอาชนะ ความสัมพันธเวียนเกิด การคนหาและการเรียงลําดับขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ การคนและเขาคูรูป
และสายอักขระ ข้ันตอนวิธีเชิงละโมบ ข้ันตอนวิธีประเภทกําหนดการพลวัตปญหา ข้ันตอนวิธีเชิงกราฟ 
ปญหาเอ็นพีบริบูรณ ปฏิบัติการสําหรับการออกแบบข้ันตอนวิธี กรณีศึกษาการประยุกตข้ันตอนวิธีในการ
แกปญหาจริงอยางมีประสิทธิภาพ 
 Design and analysis of algorithms; complexity analysis; divide-and-conquer; 
recurrence relations; efficient algorithms for sorting; searching pattern matching and 
string/text algorithms; greedy algorithm, dynamic programming; graph algorithms; NP-
complete problems; laboratory for algorithm design; case study of applying algorithms 
for efficient real problem solving 
 
88634159 การพัฒนาซอฟตแวร              3 (2-2-5) 
  Software Development 
  [บุรพวิชา : 88620259 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ] 
  [Prerequisite : 88620259 Relational Database] 
 แนวคิดและหลักการในการออกแบบซอฟตแวร รูปแบบการออกแบบและสถาปตยกรรมของ
ซอฟตแวร การออกแบบชนิดโครงสราง การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ และการออกแบบท่ีอาศัย
องคประกอบ คุณภาพของการออกแบบ และการนํากลับมาใชใหม สวนเชื่อมตอสําหรับโปรแกรมประยุกต 
แนวคิดในการออกแบบและใชงาน สิ่งแวดลอมและเครื่องมือสําหรับการออกแบบซอฟตแวร วงชีวิตของ
ซอฟตแวรและรูปแบบการพัฒนา การวิเคราะหความตองการและการจัดทํารูปแบบ การทวนสอบและ
ความสมเหตุสมผล วิวัฒนาการของซอฟตแวรและการบํารุงรักษา การบริหารจัดการกลุมคนท่ีทํางาน
รวมกัน การกําหนดตารางเวลา การวัดคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของซอฟตแวร 
 Fundamental design concept and principles; design patterns and software 
architecture; structured design; object-oriented analysis and design; component-based 
design; design quality and reuse; application programming interfaces; their designs and 
usages, programming environments and tools; software life cycle and process models; 
software requirement analysis and modeling; verification and validation; software 
evolution and maintenance; team management; project scheduling; software 
measurement and quality assurance  
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2.2.1.4 กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 6 หนวยกิต 
88622259 ระบบปฏิบัติการ               3 (3-0-6) 
  Operating Systems 
  [บุรพวิชา : 88612159 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน] 
  [Prerequisite : 88612159 Introduction to Computer Science] 
 ทบทวนบทบาท หนาท่ี และหลักการของระบบปฏิบัติการ แนวคิดหลักของ การเชื่อมตอระหวาง
ระบบและโปรแกรมประยุกต การปรับกลวิธีทางฮารดแวรและซอฟตแวรใหสอดคลองกับความตองการ
ของโปรแกรมประยุกต การจัดอุปกรณ การขัดจังหวะการทํางาน หลักการและการประยุกต โพรเซสและ
สายโยงใย(เธรด) การตัดตอนและการสลับเนื้อหา การจัดลําดับงานแบบตัดตอนและไมตัดตอน การทํางาน
ขนานกัน การแยงชิงทรัพยากรระหวางโพรเซส, การไมเกิดรวม และการติดตาย ปญหาผูผลิต-ผูบริโภค
และการประสานจังหวะ ทบทวนการจัดหนวยความจํา หนวยความจําลําเลียง การสลับหนาและ
หนวยความจําเสมือน แนวคิดหลักของระบบแฟม โครงสรางและเนื้อหาของระบบไดเรกทอรี การจัดการ
กับแฟม แนวคิดรวมของการรักษาความปลอดภัย การปองกัน การควบคุมการเขาใชงาน การตรวจสอบ
รับรอง และการสํารองขอมูล 
 Review of the operating systems’ roles, functions and principles; application 
needs and the evolution of hardware/software techniques; device organization; 
Interrupts; methods and implementation; process and thread; dispatching and context 
switching; preemptive and nonpreemptive scheduling; concurrent executions; race 
conditions, mutual exclusions and deadlocks; producer-consumer problems and 
synchronization; review of memory organization; caching; paging and virtual memory; 
files; file systems, contents and structures of directories, file manipulations; overview of 
system security; protection, access control and, authentication and backups  
 
88633159 เครือขายคอมพิวเตอร              3 (3-0-6) 
  Computer Networks 
  [บุรพวิชา : 88612159 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน] 
  [Prerequisite : 88612159 Introduction to Computer Science] 
 มาตรฐานของเครือขายและหนวยงานกําหนดมาตรฐาน รูปแบบอางอิง มาตรฐานโอเอสไอ การ
แบงชั้น การกําหนดหนาท่ี และการเปรียบเทียบกับชุดโพรโตคอลทีซีพี/ไอพี แนวคิดสําคัญของการสื่อสาร
ในชั้นกายภาพและชั้นเชื่อมโยงขอมูล รูปแบบขอมูล การควบคุมความผิดพลาด การควบคุมสายงาน และ
โพรโตคอล การเขาใชงานชั้นเชื่อมโยงขอมูล หนาท่ีและการทํางานของชั้นเครือขาย ข้ันตอนวิธีในการเลือก
เสนทาง การเชื่อมเครือขาย และการควบคุมความแออัดบริการของชั้นขนสงขอมูล การสรางการติดตอ 
สมรรถนะ และการควบคุมความผิดพลาด หลักการเขารหัสลับเบื้องตน โพรโตคอลสําหรับตรวจสอบ
รับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส การบุกรุกและโจมตีเครือขาย การใชรหัสผานและกลไกการตรวจสอบ 
เครื่องมือสําหรับปองกันและการกําหนดกลยุทธดานความปลอดภัย นโยบายการจัดการทรัพยากรใน
เครือขาย 
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 Network standards and standardization bodies; the osi 7-layer reference model in 
general and its instantiation in tcp/ip; overview of physical and data link layer concepts;  
framing; error control, flow control and protocols; data link layer access concepts; 
internetworking and routing; routing algorithms, internetworking, and congestion control; 
transport layer services; connection establishment, performance and error control; 
Fundamentals of cryptography; authentication protocols and digital signatures, network 
attack types; passwords and access control mechanisms; basic network defense and 
strategies; network resource management policies  
 
2.2.1.5 กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต 
88612159 วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน             3 (3-0-6) 
  Introduction to Computer Science 
 ประวัติคอมพิวเตอร องคประกอบและการจัดระบบคอมพิวเตอร การแทนขอมูลดวยระบบ
เลขฐานสอง บิตและวงจรดิจิตัลท่ีใชจัดเก็บขอมูล การดําเนินการทางคณิตศาสตรและตรรกศาสตร 
ขอจํากัดของการแทนขอมูลแตละแบบและมาตรฐานท่ีใชในการแทนขอมูล องคประกอบและการจัด
หนวยความจํา การเก็บขอมูลในหนวยความจําหลักและหนวยความจํารอง แนวคิดเบื้องตนในการบีบอัด
และการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล หนาท่ีและองคประกอบของหนวยประมวลผลกลาง 
ภาษาเครื่องชุดคําสั่ง และการดําเนินการ การควบคุมการทํางานของหนวประมวลผลกลาง การเชื่อมและ
สื่อสารกับอุปกรณรอบขาง โครงสรางหนวยความจํา แคช และหนวยความจําเสมือน 
 History of computing, computer system organization; digital logic and data 
representation, binary data, operations and limitation, standards in binary data 
representations, memory architecture and organization; main memory and mass storage, 
introduction to data compression, error detection and correction, micro-architecture and 
organization of processor; machine code, instruction set and operations, hardwired and 
microprogrammed control, peripheral devices - interfacing and I/O strategies, memory 
structure, cache  and virtual memory  
 
2.2.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 
กลุม 1 

88624259 หลักการโปรแกรมบนอุปกรณเคล่ือนท่ี            3 (2-2-5) 
  Mobile Programming Paradigm 
  [บุรพวิชา : 88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ] 
  [Prerequisite : 88620159 Object-Oriented Programming Paradigm]  
 เทคโนโลยีของอุปกรณเคลื่อนท่ีและโครงสรางพ้ืนฐาน หลักการการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
สําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ีแบบพกพา กรอบแนวคิด คลอเลคชัน การจัดการหนวยความจํา การจัดการ
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แฟมขอมูลและไดเรกทอรี ภาษาสําหรับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ีแบบพกพา เจคิวรีโมบาย 
โฟนแก็บเอพีไอและเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ทิศทางในอนาคตของการโปรแกรมบนอุปกรณ
เคลื่อนท่ี 
 Mobile technologies and infrastructure; object oriented programming concepts for 
mobile programming; frameworks; collections; memory management; directories and 
files manipulation; mobile programming languages; jquery mobile; phonegap API and 
development tools; future directions in mobile programming  
 
88624359 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ             3 (2-2-5) 
  Web Programming 
  [บุรพวิชา : 88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ] 
  [Prerequisite : 88620159 Object-Oriented Programming Paradigm] 
 การสรางโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบสวนติดตอผูใช การสรางเว็บแบบไดนา
มิก ภาษาโปรแกรมฝงลูกขายและแมขาย การใชทรัพยากรบนแมขายและในระบบเครือขาย เว็บเอพีไอ 
คุกก้ี เครื่องมือและไอดีอีสําหรับการพัฒนาเว็บ ระบบประมวลผลรวมกับฐานขอมูล ขอคํานึงถึงดานความ
ปลอดภัยของการพัฒนาเว็บ 
 Web application development processes; user interface design; dynamic web; 
client-side and server-side language; server services/resources; web API; cookies; tools 
and IDE for web application development; database integration application; security 
issues for web application 
 
88624459 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ            3 (2-2-5) 
  Object-Oriented Analysis and Design 
  [บุรพวิชา : 88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ] 
  [Prerequisite : 88620159 Object-Oriented Programming Paradigm] 
 หลักการพ้ืนฐานของวิธีเชิงวัตถุสําหรับการสรางแบบจําลองการวิเคราะหความตองการของระบบ
และการออกแบบ เนื้อหาประกอบดวยกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ (การวิเคราะห การออกแบบ
และการพัฒนา ติดตั้งใชงานระบบ) การสรางคลาสและวัตถุ ความสัมพันธระหวางคลาส ความสัมพันธ
ระหวางวัตถุ เทคนิคเชิงวัตถุ ภาษามาตรฐานท่ีใชในการออกแบบเชิงวัตถุ และเครื่องมือวิศวกรรม
ซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
 Fundamental principles of object-oriented approaches for software analysis and 
design; the object-oriented software development process (analysis, design and 
implementation); classes and objects; relationships among classes; relationships among 
objects; object-oriented techniques; the unified modeling language (UML) and computer-
aided software engineering (CASE) tools  
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88624559 การทดสอบซอฟตแวร              3 (2-2-5) 
  Software Testing 
  [บุรพวิชา : 88634159 การพัฒนาซอฟตแวร] 
  [Prerequisite : 88634159 Software Development] 
 คุณภาพของซอฟตแวร ตัวชี้วัดคุณภาพของซอฟตแวร การประกันคุณภาพซอฟตแวร วางแผน
และการดําเนินมาตรฐานกระบวนการท่ีมีคุณภาพและการทวนสอบ การทวนสอบกลไกในการตรวจสอบ
ระบบซอฟแวร เทคนิคการทดสอบและเทคนิคในการสรางและการตรวจสอบขอมูลการทดสอบ การ
ควบคุมรุนและระบบการติดตามขอผิดพลาด 
 Software quality; software quality metrics; software quality assurance planning 
and implementation; quality process standards; validation and verification; reviews; 
walkthroughs; Inspections; mechanisms for validating software systems; testing 
techniques and techniques for generating and validating test data;  version control and 
bug tracking systems  
 
88635359 การพัฒนาและการออกแบบสวนติดตอผูใชงาน           3 (2-2-5) 
  User Interface Design and Development 
 ทฤษฎีพ้ืนฐานและแนวปฏับัติสําหรับการออกแบบสวนติดตอผูใชงาน การจัดการเก่ียวกับ
ประสบการณของผูใชงาน การสอบถาม-สํารวจความตองการของผูใช เทคนิคการวิเคราะหและออกแบบ
สวนติดตอผูใชงาน การสรางพิมเขียวสวนติดตอผูใชงานโดยใชเครื่องมือท่ีไดมาตราฐานในเชิงอุตสาหกรรม
การสรางชิ้นงานจําลองไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 Theory and practical of user interface design; user experience management; users' 
requirement gathering; user interface analysis and design techniques; prototyping and 
creating mock-ups using industry-standard tools; creating pilot effectively and efficiently 

 
กลุม 2 

88627159 การจัดการขอมูล              3 (3-0-6) 
  Data Management 
  [บุรพวิชา  : 88620459 วิทยาศาสตรขอมูลเบื้องตนและการวิเคราะหขอมูล] 
  [Prerequisite : 88620459 Introduction to Data Science and Data Analytics] 
 หลักการของการจัดการขอมูลและพ้ืนฐาน ขอบเขตของขอมูล บูรณาการขอมูลและการประสาน
ขอมูล การกํากับดูแลขอมูล การจัดการคุณภาพขอมูล การจัดการการเขาถึงขอมูล การดูแลรักษาขอมูล
และตัวชี้วัด 
 Principles of data management and the fundamentals; scope of data; data 
integration and synchronization; data governance; data quality management; data access 
management; data maintenance and metrics  
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88627259 การทําเหมืองขอมูล              3 (3-0-6) 
  Data mining 
 แนวคิดเบื้องตนของการทําเหมืองขอมูล ประเภทของขอมูลท่ีเหมาะสมกับการทําเหมืองขอมูล 
เทคนิคการประมวลผลขอมูลเบื้องตน เทคนิคการทําเหมืองขอมูล กระบวนการในการคนพบรปูแบบท่ี
นาสนใจและการคนพบกฎความสัมพันธของขอมูล ข้ันตอนวิธีสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลขอมูล 
ข้ันตอนวิธีสําหรับการจัดกลุมขอมูล การคนหาความผิดปกติในฐานขอมูลขนาดใหญ เครื่องมือท่ีใชในการ
ทําเหมืองขอมูล 
 Fundamental concepts of data mining; types of data for data mining; famous 
techniques for data mining; pattern mining and association-rule mining, classifcation, 
clustering, outlier analysis/ anomaly detection; data mining tools  
 
88627359 หลักการโปรแกรมและการวิเคราะหขอมูล            3 (2-2-5) 
  Programming and Data Analysis 
  [บุรพวิชา : 88620459 วิทยาศาสตรขอมูลเบื้องตนและการวิเคราะหขอมูล] 
  [Prerequisite : 88620459 Introduction to Data Science and Data Analytics] 
 ภาพรวมของการโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะหขอมูล ชนิดขอมูล โมดูล การอานเขียนขอมูล ไฟล 
โครงสรางควบคุม การระบุขอบเขต วันท่ีและเวลา การทําซํ้า เครื่องมือสําหรับการดีบัก การเขียน
โปรแกรมเพ่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การเขียนโปรแกรมเพ่ืองานคํานวณทางวิทยาศาสตร การนําเสนอ
ขอมูลใหเห็นภาพ 
 Overview of programming for data analysis; data types; module; reading and 
writing data; files; control structures; functions scoping rules; dates and times; loop; 
functions; debugging tools; programming for statistical analysis; programming for scientific 
computing; creating meaningful data visualizations  
 
88627459 การสรางมโนภาพขอมูล              3 (2-2-5) 
           Data Visualization 
  [บุรพวิชา : 88620459 วิทยาศาสตรขอมูลเบื้องตนและการวิเคราะหขอมูล] 
  [Prerequisite : 88620459 Introduction to Data Science and Data Analytics] 
   แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับการสรางมโนภาพขอมูล ขอมูลสําหรับการสรางมโนภาพขอมูล การ
ออกแบบการสรางมโนภาพขอมูล เครื่องมือสําหรับการดําเนินการสรางมโนภาพขอมูล การสรางมโนภาพ
ขอมูลดวยโครงสรางตนไมและเครือขาย การสรางมโนภาพขอมูลสําหรับขอมูลขนาดใหญ 
 Fundamental concepts of data visualization; information visualization types; 
design principles of data visualization; tools for static data visualization; tree and network 
visualizations; big data visualizations  
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88627559 ระบบขาวกรองธุรกิจและระบบอัจฉริยะ            3 (3-0-6) 
  Business Intelligence and Intelligent Systems 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิเคราะหทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ การบริหารขอมูล การ
สรางแหลงขอมูลเพ่ือทํารายงานและวิเคราะห การสรางโอแลปคิวป การสรางแผนท่ีขอมูล การเขียน
ชุดคําสั่งสําหรับประมวลผล การสรางรายงานประยุกตสําหรับงานธุรกิจ 
 Introduction to business analytics; intelligent information system; data 
management; creating data sources for reporting and analysis; building an OLAP cube; 
building an information map; creating stored processes; building a business user reporting 
application  
 

2.2.3 วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนวิชาสหกิตศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร อยางใดอยาหนึ่ง 
88649259 สหกิจศึกษา             6 (0-18-9) 

Cooperative Education 
[บุรพวิชา : ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับกอนวิชานี้ 
ครบทุกรายวิชา หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร] 
[Prerequisite : All pass the major requirements or with consent of the 

curriculum committee] 
การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ กําหนดตําแหนงงาน การกําหนดปญหา

จากกระบวนการทํางาน การกําหนดวัตถุประสงคการศึกษา การวิเคราะหปญหา การทบทวนทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การนําเสนอวิธีการแกปญหา การวิจารณผล การอางอิงผลงานของผูอ่ืนและการเขียน
เอกสารอางอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ การเขียนบทความวิชาการเพ่ือ
เผยแพรในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดยอ การเสนอรายงานวิชาการดวยปากเปลา จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของพนักงาน 

Supervised practical training; job description; problem definition; objective 
definition; problem analysis; literature reviews; proposed methodologies; result 
discussion; citations and international bibliographic systems; full research report 
compilation; academic article authoring; abstract preparation; oral presentation;  ethics 
and code of conducts of employee  
 
หรือ 
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร              3 (0-9-3) 

Capstone Project 
[บุรพวิชา : ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับกอนวิชานี้   
ครบทุกรายวิชา หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร] 
[Prerequisite : All pass the major requirements or with consent of the 

curriculum committee] 
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การกําหนดสิ่งท่ีตองการศึกษา การกําหนดวัตถุประสงคการศึกษา การวิเคราะหวรรณกรรม การ
ประเมินความนาเชื่อถือของวรรณกรรมท่ีทบทวน การสังเคราะหวรรณกรรม การวิจารณผล การอางอิง
ผลงานของผูอ่ืนและการเขียนเอกสารอางอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ การ
เขียนบทความวิชาการเพ่ือเผยแพรในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดยอ การเสนอรายงานวิชาการ
ดวยปากเปลา จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

Purpose of study; study aims and objectives; literature analysis; confidence 
evaluation of reviewed literature; literature synthesis; result discussions; citations and 
international bibliographic systems; full research report compilation; academic article 
authoring; abstract preparation; oral presentation; ethics and code of conducts of 
researchers; ethics in publishing academic works  

 

และตองเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาเฉพาะเลือก จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 

2.3 วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา                                          21 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากกลุมใดกลุมหนึ่งดังตอไปนี้ 
 
กลุม 1 
88634359 การโปรแกรมระบบ              3 (2-2-5) 
  System Programming 
  [บุรพวิชา : 88624159 เครื่องมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ] 
  [Prerequisite : 88624159 Unix Tools and Programming] 
 บทบาทและหนาท่ีของระบบปฏิบัติการในการสนับสนุนการทํางานของโปรแกรมประยุกต บริการ
ของระบบปฏิบัติการ หลักและวิธีการเขียนโปรแกรมเพ่ือเรียกใชงาน แฟมขอมูลท่ีสําคัญของระบบ การ
เรียกใชบริการสําหรับแฟมและสารบบ โครงสรางและสิ่งแวดลอมของโพรเซส โพรเซสท่ีสําคัญของระบบ 
การเรียกใชบริการสําหรับจัดการกับโพรเซส และการติดตอสื่อสารระหวางโพรเซส สัญญาณในระบบ 
บริการตรวจจับและจัดการกับสัญญาณ การควบคุมและการติดตอสื่อสารกับอุปกรณรอบขางในระบบ 
 Roles and functions of operating systems in supporting application programs; 
system calls; principles and programming techniques, system data files; file and directory 
services; system processes; processes; their environments; related system calls and 
interprocess communications; system signals; detecting and manipulations; peripheral 
devices communication and controls  
 
88632159 ภาษาแอสแซมบลีและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร           3 (3-0-6) 
  Assembly and Computer Architecture 
  [บุรพวิชา : 88612159 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน] 
  [Prerequisite : 88612159 Introduction to Computer Science] 
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สถาปตยกรรมและการจัดระบบโดยรวมของระบบคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมของตัวประมวลผล 
- ชนิดของคําสั่งภาษาเครื่อง เรจิสเตอร และการอางอิงเลขท่ีอยู การนําคําสั่งมาใชในการจัดโครงสราง
ควบคุมการทํางาน กลไกในการเรียกใชและการกลับจากโปรแกรมยอย โครงสรางและขอจํากัดของคําสั่ง
ภาษาเครื่อง บทบาทของสถาปตยกรรมแบบไมโครและภาษาเครื่องในการสนับสนุนการทํางานของ
ภาษาระดับสูง สถาปตยกรรมระดับไมโคร-ชุดคําสั่งท่ีมีการเขารหัสตายตัวและการรูจําคําสั่ง การทํางาน
แบบสายทอและการทํางานแบบขนานในระดับภาษาเครื่อง แนวคิดโดยรวมของสถาปตยกรรมแบบสกา
ลาร ความสัมพันธระหวางตัวประมวลผลและสมรรถนะของระบบ การวัดสมรรถนะของหนวยประมวลผล
และขอจํากัด ระบบหลายตัวประมวลผล – กฎของอัมดาล การประมวลผลเวคเตอรขนาดเล็กในระบบ
หลากสื่อตัวประมวลผลแบบหลายแกนและแบบหลายสายโยงใย การจัดกลุมสถาปตยกรรมหลายตัว
ประมวลผลตามแบบของฟลิน 
 Review of architecture and organization of computer system, processor 
architecture – instruction types, register sets and addressing modes; instruction 
sequencing, flow-of-control, subroutine calls and return mechanisms; structure of 
machine-level programs and limitations; low-level architectural support for high-level 
languages; microarchitecture – hardwired and microprogrammed realization; instruction 
pipelining and instruction-level parallelism; overview of superscalar architecture, 
processor and system performance; performance measures and limitations, 
multiprocessing systems – Amdahl’s law, short vector processing, multicore and 
multithreaded processors, Flynn’s taxonomy  
 
88632259 ไมโครคอมพิวเตอรและไมโครโพรเซสเซอร           3 (3-0-6) 
  Microcomputer and Microprocessors 
  [บุรพวิชา : 88632159 ภาษาแอสแซมบลีและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร] 
  [Prerequisite : 88632159 Assembly and computer architecture] 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีแบบดิจิทัล นิยาม สถาปตยกรรม และการทํางานของไมโคร
โพรเซสเซอร ภาษาแอสเซมบลีและชุดคําสั่ง โครงสรางและการดําเนินการกับหนวยความจํา หลักพ้ืนฐาน
ในการเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืน และระบบรับและสงขอมูล องคประกอบและการจัดระบบ
ไมโครคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
 Introduction to digital technology, definition, architecture and operations of 
microprocessor; assembly language and instruction set; memory organization and 
manipulation; simple peripheral device interfacing and communication subsystem; 
composition and basic structure of microcomputer  
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88632359 ระบบสมองกลฝงตัว              3 (2-2-5) 
  Embedded Systems 
  [บุรพวิชา : 88632159 ภาษาแอสแซมบลีและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร] 
  [Prerequisite : 88632159 Assembly and computer architecture] 
 พ้ืนฐานเก่ียวกับการออกแบบฮารดแวรและซอฟตแวรของระบบดิจิทัลท่ีฝงตัวอยูในอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส พ้ืนฐานการออกแบบ การเชื่อมตอ การติดตั้งและการโปรแกรมบนระบบสมองกลฝงตัว 
 Introduction to hardware and software design of digital computing systems 
embedded in electronic devices; basics of designing, interfacing, configuring, and 
programming embedded systems  
 
88634259 การโปรแกรมส่ือผสมสําหรับหลายแพลตฟอรม           3 (2-2-5) 
  Multimedia Programming for Multiplatforms 
 องคประกอบของสื่อผสม เทคโนโลยีสื่อผสมและแพลตฟอรม แอคชั่นสคริปตโปรแกรม การ
จัดการเหตุการณ การออกแบบและการสรางสวนเชื่อมตอแบบโตตอบกับผูใชและสวนนําทาง การวางแผน
และคาใชจาย การออกแบบและการพัฒนาโครงการสื่อผสมแบบบูรณาการสําหรับหลายแพลตฟอรม 
 Multimedia elements; multimedia and platform technologies; action script 
programs; event handlers; design and implement interactive user interfaces and 
navigational functions; planing and costing; design and develop a comprehensive 
multimedia project for multiplatforms  
 
88634459 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคล่ือนท่ี 1         3 (2-2-5) 
  Mobile Application Development I 
  [บุรพวิชา : 88624259 หลักการโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี] 
  [Prerequisite : 88624259 Mobile Programming Paradigm] 
 เครื่องมือสําหรับออกแบบสวนติดตอผูใช วงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกตและมุมมอง เดเลเกท
และปฏิสัมพันธกับผูใช คอรกราฟก สวนควบคุม การทําแมสเซทจิ่ง โครงสรางโปรแกรมประยุกต เอมวีซี
และวิวคอนโทรลเลอร เนวิเกชันคอนโทรลเลอร แทปบารคอนโทรลเลอร การโปรแกรมกราฟก เสียง และ
กลองบนอุปกรณเคลื่อนท่ี การจัดการระบบการสัมผัสแบบหลายจุด การตรวจจับการเคลื่อนไหว การ
จัดการขอมูลและฐานขอมูล การเตรียมการสงแอพพลิเคชันใหผานมาตราฐานการพัฒนาแอพพลิเคชัน 
และการพัฒนาโครงงาน 
 User interface tools; application life cycle and views; delegates and user 
interaction; core graphics; custom controls; messaging application structure; MVC and 
view controllers; navigation controllers; tab bar controllers; graphics audio and camera 
for mobile devices; handling of multi-touch events; motion detection events; data 
manipulation and database; prepare for submission to vendor and project   
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88634559 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคล่ือนท่ี 2          3 (2-2-5) 
  Mobile Application Development II 
  [บุรพวิชา : 88624259 หลักการโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี] 
  [Prerequisite : 88624259 Mobile Programming Paradigm] 
 ศึกษาตอเนื่องเก่ียวกับเครื่องมือสําหรับออกแบบสวนติดตอผูใช วงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต
และมุมมอง แอคทิวิตี แฟรกเมนและอินเทรน ปฏิสัมพันธกับผูใช การจัดเก็บขอมูลในแอนดรอย 
ฐานขอมูล แผนท่ีและตําแหนงพิกัด เชื่อมตอเน็ตเวิรค การโปรแกรมกราฟก เสียง และกลองบนอุปกรณ
เคลื่อนท่ี การเตรียมการเพ่ือสงแอพพลิเคชันใหผานมาตราฐานการพัฒนาแอพพลิเคชัน และการพัฒนา
โครงงาน 
 Futher study in--User interface tools; application life cycle and views; activities, 
fragment and intent; user interaction; android data storage; database; map and locations; 
networking; graphics audio and camera for mobile devices; handling of multi-touch 
events; prepare for submission to vendor and project 
 
88634659 ระบบซอฟตแวรขนาดใหญ             3 (2-2-5) 
  Large-Scale Software Systems 
  [บุรพวิชา : 88634159 การพัฒนาซอฟตแวร] 
  [Prerequisite : 88634159 Software Development] 
 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติสําหรับการออกแบบ การพัฒนา และการใชระบบซอฟตแวรขนาดใหญ 
การจัดการโปรเจค การออกแบบโมเดลซอฟตแวรขนาดใหญ การเก็บความตองการ การตรวจสอบ
ซอฟตแวร การออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวรขนาดใหญ การวิเคราะหประสิทธิภาพการทํางานของ
ซอฟตแวรขนาดใหญ วิธีการในการดําเนินการพัฒนาซอฟตแวร 
 Theory and practice of large-scale software system design; development, and 
deployment; project management; software modeling; requirements engineering; 
verification and validation; software architecture; performance modelling and analysis;  
formal methods in software development  
 
88635159 การโปรแกรมกราฟกส             3 (2-2-5) 
  Graphics Programming 
 ระบบกราฟกสชนิดราสเตอรและเวกเตอร อุปกรณนําเขาและอุปกรณการแสดงภาพกราฟกสการ
นําคอมพิวเตอรกราฟกสไปใชงานดานตาง ๆ แฟมขอมูลภาพกราฟกส เทคนิคการสรางภาพและการ
โปรแกรม การแปลงรูปทางเรขาคณิต แบบจําลองแบบลําดับชั้น การกําหนดพ้ืนท่ีรับชมและการกําหนด
ภาพใหอยูในพ้ืนท่ี การสรางแบบจําลองท่ีมีรูปทรงหลายเหลี่ยมตาขาย แบบจําลองการสองสวาง 
แบบจําลองสีและการประยุกต 
 Raster and vector graphics systems; graphics Input and output; graphics 
applications; graphics file formats; drawing figure techniques and programming; geometric 
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transformation; hierarchical modeling; viewing and clipping; modeling shapes with 
polygon meshes; illumination models; color models and color applications 
  
88642259 สถาปตยกรรมแบบขนานและการโปรแกรมแบบขนาน          3 (3-0-6) 
  Parallel Architecture and Programming 
 หลักการในการออกแบบสถาปตยกรรมแบบขนานและโครงสรางเครือขายคอมพิวเตอร การเขียน
และการดีบักโปรแกรมแบบขนาน การออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทึมแบบขนาน  
 Introduction to the basic concepts of parallel architectures and network 
topologies; parallel algorithms; parallel programming design and debugging  
 
88643159 การโปรแกรมในเครือขายคอมพิวเตอร            3 (3-0-6) 
  Networks Programming 
  [บุรพวิชา : 88633159 เครือขายคอมพิวเตอร] 
  [Prerequisite : 88633159 Computer Networks] 
 สถาปตยกรรมของโปรแกรมประยุกตสําหรบัเครือขาย, ผูใหและผูรับบริการ โพรโตคอลในชั้น
ประยุกต และการพัฒนาโปรแกรมประยกุต สถาปตยกรรมและชนิดของโปรแกรมผูใหบริการ 
ระบบปฏิบัติการ ระบบสื่อสารขอมูล และบริการของระบบท่ีมีใหสําหรับการเขียนโปรแกรมประยุกต 
บริการของโพรโตคอลในชั้นเครือขายและชั้นสงผานขอมูล โพรโตคอลสื่อสารขอมูลแบบท่ีตองมีการสราง
การติดตอกอน และแบบไมตองมีการสรางการติดตอ การออกแบบ เทคนิคและการพัฒนาโปรแกรม
สําหรับเครือขาย 
 Architecture of network applications; client/server and peer-topeer; application 
layer protocols and network applications; server processes; architectures and types; 
operating systems; communication subsystems and related system calls; transport and 
network layer services; connection-oriented and connectionless protocols; programming 
techniques including design and implementation  
  
88643259 เทคโนโลยีไรสาย               3 (3-0-6) 
  Wireless Technology 
 หลักการและเทคโนโลยีท่ีสําคัญของการสื่อสารแบบไรสาย เทคนิคและโพรโตคอลท่ีใชในการสง
และรับขอมูล มาตรฐานท่ีสําคัญในการสื่อสารแบบไรสาย ขอจํากัดของการสื่อสารแบบไรสาย รูปแบบ
สําหรับเครือขายไรสาย การออกแบบและการจัดการเครือขายไรสาย หลักและวิธีการดําเนินการในระบบ
ประมวลผลแบบกระจาย โพรโตคอลสนับสนุนการทํางานของโปรแกรมประยุกตท่ีสําคัญ หลักและวิธีการ
เขียนโปรแกรมประยุกตสําหรับเครือขายไรสาย 
 Principles and technologies of wireless communication; data transmission 
techniques and protocols; wireless networking-standards, topologies, design and 
manipulation; principles and operation method in distributed processing; application 
supporting protocols and their implementations  
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88644159 การพัฒนาเกมส               3 (2-2-5) 
  Games Developments 
 หลักการพัฒนาเกมส เฟรมเวิรกสําหรับพัฒนาเกมส การเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ การจัดการ
ขอมูลนําเขา เกมสเอพีไอ เสียง ความเรงของการเคลื่อนท่ีของวัตถุ การตรวจสอบการชนกันของวัตถุ เกม
เซนเตอร โครงงานการพัฒนาเกมส 
 Introduction to game development; game frameworks; 2D and 3D Movement; 
input handling; game API; sounds; accelerometer; collision detection; game center; game 
mini project  
 
กลุม 2 
88637159 การทําเหมืองขอความ              3 (3-0-6) 
           Text Mining 
  [บุรพวิชา  : 88620459 วิทยาศาสตรขอมูลเบื้องตนและการวิเคราะหขอมูล] 
  [Prerequisite : 88620459 Introduction to Data Science and Data Analytics] 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําเหมืองขอความและการวิเคราะหขอความ กระบวนการทางดาน
การประมวลผลภาษาธรรมชาติและรูปแบบของขอความ การทําเหมืองขอความภายใตการดําเนินการทาง
สถิติ การทําเหมืองขอคิดเห็นและการดําเนินการผลสรุปของขอมูล การประยุกตการทําเหมืองขอความใน
การดําเนินการตาง ๆ 
 Overview of text mining and analytics; natural language processing and text 
representation; topic mining and analysis with statistical topic models; opinion mining; 
sentiment analysis and summarization; applications of text mining technologies  
 
88637259 การทําเหมืองเว็บและการวิเคราะหขอมูลจากโซเชียลมีเดีย          3 (3-0-6) 
  Web Mining and Social Media Data Analysis 
  [บุรพวิชา : 88620459 วิทยาศาสตรขอมูลเบื้องตนและการวิเคราะหขอมูล] 
  [Prerequisite : 88620459 Introduction to Data Science and Data Analytics] 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําเหมืองขอมูลการใชเว็บ เว็บรวบรวมขอมูล การทําเหมืองขอมูลเว็บ
สวนตัว เนื้อหาในเว็บและโครงสรางของเว็บ การทําเหมืองขอมูลจากทวิทเตอร การวิเคราะหขอมูลจากวิกิ
พีเดีย การวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร 
 Overview of web-usage mining, web crawling; web personalization, content and 
structure mining; mining on Twitter data, Wikipedia analysis,  geospatial social networks 
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88637359 การทําเหมืองขอมูลส่ือผสม            3 (3-0-6) 
            Multimedia Data Mining 
  [บุรพวิชา : 88620459 วิทยาศาสตรขอมูลเบื้องตนและการวิเคราะหขอมูล] 
  [Prerequisite : 88620459 Introduction to Data Science and Data Analytics] 
 แนวคิดเบื้องตนของการทําเหมืองขอมูลสื่อผสม ประเภทของเหมืองขอมูลสื่อผสม การประยุกต
เหมืองขอมูลสื่อผสม กระบวนการทําเหมืองขอมูลสื่อผสม สถาปตยกรรมของเหมืองขอมูลสื่อผสม 
เครื่องมือสําหรับการทําเหมืองขอมูลสื่อผสม การทําเหมืองขอมูลภาพ การทําเหมืองขอมูลวิดีโอ การทํา
เหมืองขอมูลเสียง 
 Fundamental concepts of mulimedia data mining; categories of multimedia data 
mining; applications of multimedia data mining; multimedia data mining process; 
architectures for multimedia data mining; tools for multimedia data mining; image 
mining; video mining; audio mining  
 
88637459 ระบบแนะนํา              3 (3-0-6) 
  Recommender Systems 
 แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับระบบแนะนํา หลักการและการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคการกรองรวม 
การกรองตามเนื้อหา การกรองตามความรู การกรองแบบผสมผสาน การอธิบายในระบบแนะนํา การ
ประเมินประสิทธิภาพ การแนะนําท่ีพิจารณาการลดมิติ ระบบแนะนําในสภาพแวดลอมท่ีหลายหลาย การ
ประยุกตงานของระบบแนะนํา 
 Fundamental concepts of recommender system; principles and implementation; 
collaborative filtering techniques; content-based recommendation; knowledge-based 
recommendation; hybrid recommendation approaches; explanations in recommender 
systems; evaluating recommender systems; dimensionality reduction recommenders; 
recommendations in ubiquitous environments; applications for recommender system  
 
88637559 ชีวสารสนเทศ               3 (3-0-6) 
  Bioinformatics 
 แนวความคิดเก่ียวกับอณูชีววิทยา วิธีการวิเคราะหโครงสรางสาย พันธุกรรมการวิเคราะหการ
จัดเรียงสายพันธุกรรมการวิเคราะหความใกลชิดทางพันธุกรรมโครงสรางของโปรตีนและหนาท่ีเทคนิคไม
โครอารเรย การวิเคราะหขอมูลไมโครอารเรย แหลงฐานขอมูลชีววิทยาและเครื่องมือออนไลน 
  Concept of molecular biology; methods of sequence alignments; methods of 
phylogenetic analysis; protein structures and functions; microarray techniques; microarray 
data analysis; biology database resource and online tools   
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88637659 การวิเคราะหเชิงปริมาณ             3 (2-2-5) 
  Quantitative Analysis 
 การสรางโมเดล การโปรแกรมเชิงเสน การโปรแกรมเชิงจํานวนเต็ม การโปรแกรมไมเชิงเสน การ
วิเคราะหความไว ปญหาการขนสง ปญหาการมอบหมายงาน โมเดลการไหลของขายงาน การตัดสินใจ
แบบหลายเง่ือนไข การวิเคราะหการตัดสินใจ การวิเคราะหคิว 
 Model formulation; linear programming; integer programming; nonlinear 
programming; sensitivity analysis; transprotation problem; assignment problem; network 
flow model; multicriteria decision making; decision analysis; queuing analysis simulation  
 
88646159 การจัดเก็บและการสืบคนสารสนเทศ            3 (3-0-6) 
  Information Storage and Retrieval 
 ความหมายและชนิดของการจัดเก็บเอกสาร การทําดัชนี การสืบคน คําสําคัญ การสอบถาม และ
วิธีการดําเนินการ ข้ันตอนวิธีในการสืบคนขอมูลท่ีตรงกับการสอบถาม การวัดประสิทธิภาพของการสืบคน 
การจัดกลุมและการจัดลําดับเอกสารท่ีคนได 
 Definitions and types of document storage; indexing; Information retrieval; terms 
and query operations; searching and refinement algorithms; evaluation and measure of 
retrieval effectiveness; document clustering and ranking  
  
88647159 การวิเคราะหการพยากรณ             3 (3-0-6) 
  Forecasting Analytics 
 กระบวนการในการพยากรณ การพิจารณาขอมูล การเตรียมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ การเลือก
โมเดล คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี การทําใหเรียบ วิธีการถดถอย การพยากรณอนุกรมเวลา เทคนิคการเรียนรูของ
เครื่องจักรสําหรับงานพยากรณ เครื่องมือสําหรับการพยากรณ 
 Forecast process; data considerations; effective data preparation; model 
selection; moving average; exponential smoothing; regression methods; time series 
forecasting; machine learning algorithms for forecasting; tools for forecasting 
  
88647259 การออกแบบคลังขอมูล              3 (3-0-6) 
  Data Warehouse Design 
  [บุรพวิชา : 88620259 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ] 
  [Prerequisite : 88620259 Relational Databases] 
 ความตองการและความสําคัญในการสรางคลังขอมูล คุณลักษณะและสวนประกอบของคลังขอมูล 
สถาปตยกรรมและโครงสรางพ้ืนฐานของคลังขอมูล การออกแบบคลังขอมูล กระบวนการสรางคลังขอมูล
การคัดกรองขอมูล การปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงรูปขอมูล การโหลดขอมูลเขาสูคลังขอมูล โอแลพ การ
ดูแลรักษาคลังขอมูล 
 Needs and importance of data-warehouse in business; characteristics and 
components of data-warehouse; data-warehouse architectures and infrastructures; data-
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warehouse design; development of data-warehouse; data extraction, transformation and 
loading; OLAP; maintenance of data-warehouse 
  
88647459 การคํานวณทางการเงิน             3 (3-0-6) 
  Computational Finance 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับตลาดการเงินและผลิตภัณฑทางการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน 
หลักทรัพย อนุพันธุ ผลตอบแทนจากการลงทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดาน
เครดิต การวิเคราะหความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง โมเดลการคํานวณเพ่ือวิเคราะห
ขอมูลทางการเงิน สัดสวนพอรตโฟลิโอท่ีเหมาะสม การวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน โมเดล
ทางการเงิน การสงคําสั่งซ้ือขายแบบความเร็วสูง การสงคําสั่งซ้ือขายแบบอัตโนมัติ  
 Introduction to financial markets and products; bonds; equities; securities; 
derivatives; return on investment; net present value; market risk; credit risk; risk analysis; 
risk measurement; risk management; computational methods for financial data analysis; 
portfolio optimization; financial time series analysis; financial modeling; high-frequency 
trading; algorithmic trading  
 
และใหเลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชากลุมเอกเลือกท่ัวไปดังตอไปนี้ 
 
กลุมเอกเลือกท่ัวไป 
88520359 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน           3 (2-2-5) 
 Introduction to Computer Programming 
 (เปดเปนรายวิชาเลือกสําหรับนิสิตนอกคณะ) 

บทบาทของข้ันตอนวิธีในการแกปญหาดวยคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมตามข้ันตอนวิธี การ
ทดสอบ และการแกไขโปรแกรม ไวยากรณของภาษา ชนิดของตัวแปรและการกําหนดคาตัวแปร การรับ
ขอมูลเขาและการแสดงผลอยางงาย นิพจนและการดําเนินการ โครงสรางควบคุมการทํางานของโปรแกรม
แบบเลือกทําและแบบทําซํ้า โปรแกรมยอยและการผานคา แนวคิดของการเรียกซํ้าและฟงกชันเวียนเกิด
อยางงาย ขอมูลชนิดแถวลําดับและการประมวลผล สายอักขระและวิธีการประมวลผล การวิเคราะห
เบื้องตนของข้ันตอนวิธีในการเรียงลําดับอยางงาย  

Role of algorithms in problem solving via computer; implementation of 
algorithms; coding, testing and debugging; basic syntax of a language; variable types and 
value assignments; expressions and operators; simple input and output; conditional and 
iterative control structures; subprograms and parameter passing; the concept of recursion 
and simple recursive functions; arrays and array processing; string and string processing; 
basic analysis of some selected algorithms in sorting  
 
 
 



ห น า  | 94 

 

 

88630159 หลักการโปรแกรมภาษาไพธอน             3 (2-2-5) 
 Python Programming 

แนวคิดการโปรแกรมภาษาไพธอน รายการ ทูเพิล พจนานุกรม โปรแกรมยอย โมดูลและแพ็กเกจ 
แฟมขอมูล การสรางคลาสและวัตถุ นิพจนปรกติ การเขาถึงฐานขอมูล 

Python programming concepts; list; tuples; dictionaries; functions; module and 
packages; file; class and object; regular expressions; database access  
 
88630259 การโปรแกรมสคริปส              3 (2-2-5) 
 Script Programming 

สคริปสฝงไคลเอน การตรวจสอบ การติดตอกับผูใช สคริปสแบบพลวัติ คําสั่งควบคุม ฟงกชัน 
แถวลําดับ วัตถุ ภาษาเฮสทีเอ็มแอล ภาษาเอ็กซเฮสทีเอ็มแอล ภาษาเอสเม็มแอล ภาษาดีเฮสทีเอ็มแอล 
การเขียนสคริปสฝงแมขาย 

Client-side scripting; validation; user interaction; dynamic scripting of cascading 
ctyle cheets; control statements; functions; arrays; objects; HTML/XHTML; SML; dynamic 
HTML; introduction to server-side scripting  

 
88630359 การคํานวณเชิงตัวเลข              3 (2-2-5) 
 Numerical Computing 
 [บุรพวิชา : 88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร] 
 [Prerequisite : 88510359 Mathematics for Computing] 

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข รากของสมการ การประมาณคาในชวงและนอกชวง การถดถอยกําลังสอง
นอยท่ีสุด ฟงกชันหลายตัวแปร การหาคาอินทิกรัลและคาอนุพันธเชิงตัวเลข การแกสมการเชิงอนุพันธ 

Principles of numerical computing; finding root; interpolation and extrapolation; 
least-squared method; functions of several variables; numerical intregation and 
differentiation; differential equation  

 
88635259 การประมวลผลภาพดิจิทัล              3 (2-2-5) 
 Digital Image Processing 
 [บุรพวิชา : 88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร] 
 [Prerequisite : 88510359 Mathematics for Computing] 

หลักการการประมวลผลภาพดิจิทัล การแทนขอมูลภาพและคุณสมบัติ โครงสรางขอมูลสําหรับ
การวิเคราะหภาพ การปรับปรุงภาพ การประมวลผลภาพสี การแบงสวนภาพ การบีบอัดภาพ 

Principle of digital image processing; image representation and properties; data 
structures for image analysis; image enhancement; color image processing; image 
segmentation; image compression  
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88636159 ปญญาประดิษฐเบ้ืองตน              3 (3-0-6) 
 Introduction to Artificial Intelligence 
 [บุรพวิชา : 88621159 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม] 
 [Prerequisite : 88621159 Data Structures and Algorithms] 

ประวัติและความเปนมาของปญญาประดิษฐ ปญหาเชิงปรัชญาและนิยามท่ีสําคัญ ปริภูมิการ
คนหา, วิธีการการคนขอมูลแบบศึกษาสํานึก, และปญหาท่ีมีเง่ือนไขบังคับ การแทนความรูและวิธีการหา
เหตุผลแบบตาง ๆ การหาคําตอบและการพิสูจนในระบบตรรกะ เครื่องจักรท่ีใชในการอนุมานแบบตาง ๆ 
การเรียนรูของเครื่องจักร การเรียนรูแบบมีผูกํากับดูแลและไมมีผูกํากับดูแล หลักและวิธีการในการพัฒนา
โปรแกรมปญญาประดิษฐ 

History of artificial intelligence; problems and definitions; Search space; heuristic 
search techniques and constraint satisfaction problems; knowledge representations and 
reasoning; resolution and inference engines; machine learning; supervised and 
unsupervised learning; principles and techniques in AI development  
 
88640159 ทฤษฎีการคณนาเบ้ืองตน              3 (3-0-6) 
 Introduction to Theory of Computation 

หลักการ นิยาม และการดําเนินการของภาษา ลําดับชั้นของภาษา ภาษาปรกติ นิพจนท่ีใช
ไวยากรณปรกติ และออโตมาตา ภาษาไมพ่ึงบริบท ไวยากรณไมพ่ึงบริบท และออโตมาตากดลง ภาษาพ่ึง
บริบท เครื่องจักรทัวริง  

Principles, definitions and operations of languages; the chomsky hierarchy; class 
of languages; regular language; regular grammar and finite automata; context-free 
language; context-free grammar and push-down automata; context-sensitive language; 
turing maching  
 
88642159 ระบบประมวลผลแบบกระจาย             3 (3-0-6) 
 Distributed Systems 

กลไกของระบบปฏิบัติการแบบกระจาย หนวยความจาํหลักแบบกระจาย หนวยความจําท่ีอยูไกล
ออกไป และการใชงานหนวยความจาํแบบกระจายรวมกัน การเรียกใชกระบวนความจากระยะไกล วัตถุ
ระยะไกล เชน คอบรา และจาวาอารเอ็มไอ การจัดการโพรเซสแบบกระจาย การจัดลําดับ การยายงาน
และการแบงงานใหเทาเทียมกัน และการประสานจังหวะการทํางาน 

Distributed operating system mechanism, distributed primary memory; remote 
memory and distributed shared memory; remote procedure calls; remote objects; 
COBRA and Java RMI (Remote Method Invocation); distributed process management; 
scheduling; migration and load balancing and distributed synchronization  
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88642359 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอร             3 (3-0-6) 
 Computer Security 

หลักการและเปาหมายของการรักษาความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการ หลักท่ัวไปในการปองกันระบบคอมพิวเตอร การควบคุมการเขาถึง หลักของการเขารหัสลับ รหัส
ลับแบบสมมาตรและไมสมมาตร การพิสูจนตัวจริง ภัยคุกคามและการปองกัน การรักษาความปลอดภัย
ของระบบและเครือขายในทางปฏิบัติ 

Security goals and fundamentals, risk assessment and management, computer 
system protection principle, access controls, cryptography fundamental; symmetric and 
asymmetric encoding, authentications, system threats and protections, computer system 
and network security practice 
 
88642459 การบริหารจัดการระบบ             3 (3-0-6) 
 System Administration 
 [บุรพวิชา : 88622259 ระบบปฏิบัติการ] 
 [Prerequisite : 88622259 Operating Systems] 

บทบาทและหนาท่ีของผูดูแลระบบคอมพิวเตอร กระบวนการในการเปดและปดเครื่อง สิทธิพิเศษ
ของผูดูแลระบบ ระบบแฟมและสิทธิในการใชงาน, การสราง การควบคุม และการจัดการกับโพรเซส, การ
เพ่ิม การจัดกลุม และการจัดการกับผูใชในระบบ, การจัดการกับอุปกรณรอบขาง, การดูและการปรับแตง
ระบบปฏิบัติการ, การสํารองขอมูลในระบบ, การออกแบบ การติดตั้ง และการจัดการเครือขายเบื้องตน 

Roles and functions of system administrators; booting and shutting down; system 
administrator privileges; file system and access permission; processes; creation, 
controlling and manipulation, users; creation grouping and management, devices and 
drivers; system maintenance and tune-up; system backup; basic network design, 
installation and management  
 
88642559 การประมวลผลกลุมเมฆ              3 (3-0-6) 
 Cloud Computing 

เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุมเมฆ บริการแบบกลุมเมฆ การโยกยายงานประยุกตไปประมวลผล
แบบกลุมเมฆ ระบบเวิรกโฟลวท่ีใชสถาปตยกรรมการประมวลผลแบบกลุมเมฆ การทดสอบประสิทธิภาพ
บนสถาปตยกรรมแบบกลุมเมฆ การสรางบรรยากาศบริการการประมวลผลบนกลุมเมฆ โอเพนซอรส
แพลตฟอรมแบบกลุมเมฆ 

Cloud technology, cloud services, application migration to the cloud; workflow 
system using cloud computing architecture; performance testing using cloud computing 
architecture; building climatological services on the cloud; open source cloud platform  
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88642659 การจัดการฐานขอมูล              3 (3-0-6) 
 Database Administration 
 [บุรพวิชา : 88620259 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ] 
 [Prerequisite : 88620259 Relational Database] 

ระบบฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูลข้ันสูงโดยใชโมเดลเคาราง
เชิงแนวคิด การประมวลผลภาษาสืบคน การใชภาษาสืบคนอยางเหมาะสมท่ีสุด องคประกอบของระบบ
จัดการฐานขอมูล บูรณภาพและความม่ันคงของระบบฐานขอมูล รายการเปลี่ยนแปลง การจัดการ
บัฟเฟอร เทคนิคการควบคุมภาวะพรอมกัน การกูคืนรายการเปลี่ยนแปลงท่ีลมเหลว การแกปญหาภาวะ
ติดตาย ฐานขอมูลแบบกระจาย ฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกต 

Database system and database management system; database design using 
conceptual model; query processing and optimization; component of database 
management system; database integrity and consistency; transaction, buffer 
management, concurrency control, recovery, deadlock, distribute database, object 
oriented database  

 
88645159 การจําลองระบบและการสรางตัวแบบขอมูลเบ้ืองตน           3 (3-0-6) 
 Introduction to System Simulation and Data Modeling 
 [บุรพวิชา : 88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร] 
 [Prerequisite : 88510359 Mathematics for Computing] 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจําลองแบบและตัวแบบ แบบจําลองทางคณิตศาสตร ตัวแบบจําลอง
ชนิดตอเนื่อง ภาษาท่ีใชกับตัวแบบจําลองชนิดตอเนื่อง ตัวแบบจําลองชนิดไมตอเนื่อง ภาษาท่ีใชกับตัว
แบบจําลองชนิดไมตอเนื่องและระบบการเขาคิว ระเบียบวิธีการจําลองแบบรวมท้ังการกอกําเนิดเลขสุม
และการผันแปร การวิเคราะหผลลัพธของแบบจําลอง 

Introduction to simulation and modeling; mathematical modeling, continuous 
modeling, languages for continuous modeling, discrete modeling, languages for discrete 
modeling; queuing system; random number generation and variation; output analysis of 
modeling 

  
88646259 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบ้ืองตน            3 (3-0-6) 
 Introduction to Natural Language Processing 

แนวคิดเก่ียวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะหโครงสรางคํา โครงสรางประโยคเชิง
วากยสัมพันธ การวิเคราะหความหมายทางอรรถศาสตร การวิเคราะหและสรางความเก่ียวพันระหวาง
ประโยค ความกํากวมของคํา การสรางและประยุกตคลังขอมูล ตลอดจน การนําการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติมาประยุกตกับงานดานการแปลภาษาดวยคอมพิวเตอร การประมวลผลภาษาพูด และการ
ทําเหมืองขอมูล 
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Concept of natural language processing; lexical analysis; syntactic analysis; 
semantic and discourse analysis; sorpora building; word disambiguity; NLP Applications; 
machine translation; speech synthesis; speech recognition; data mining 

  
88646359 ตรรกะกํากวมเบ้ืองตน                            3 (3-0-6) 
 Introduction to Fuzzy Logic 

เซ็ตแบบฉบับและเซตทวินัย ตรรกะของเซ็ตแบบฉบับ ตรรกะกํากวม เซ็ตตรรกะกํากวม การ
ดําเนินงานกับเซ็ตตรรกะกํากวม ตัวแปรภาษา พจนภาษา ความสัมพันธแบบตรรกะกํากวม ฟงกชัน
สมาชิก การสอความแบบคลุมเครือ การใหเหตุผลอยางประมาณ แบบจําลองระบบฟซซีแบบแมมดานิ ทีซู
คาโมโต ทีเอสเค และ ลารเซน การสรางระบบตรรกะกํากวม การใหเหตุผลอยางประมาณแบบตรรกะ
กํากวม 

Classical Set and Crisp Set; Boolean Logic; Fuzzy Logic; Fuzzy Set, operation of 
Fuzzy Set, linguistic variable, linguistic term, function membership, relational of Fuzzy 
Logic, Fuzzy implication, approximate reasoning, Fuzzy system modelings; mamdani 
Tsukamoto TSK and Larsen; create system Fuzzy Logic; Inference mechanisms in Fuzzy 
Logic  

 
88647359 ขอมูลขนาดใหญ              3 (2-2-5) 
 Big Data 
 [บุรพวิชา : 88620459 วิทยาศาสตรขอมูลเบื้องตนและการวิเคราะหขอมูล] 
 [Prerequisite : 88620459 Introduction to Data Science and Data Analytics] 

กรอบความคิดของขอมูลขนาดใหญ แมพ-รีดิวซ สถาปตยกรรมสําหรับการจัดการขอมูลขนาด
ใหญ วิธีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดวยแพลตฟอรม ฮาดูฟ พิก ไฮฟ เอชเบส 

Concept of big data; map-reduce; architectures for big data; big data analytics 
methodology on Hadoop, PIG, HIVE, HBASE  
 
88647559 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1         3 (3-0-6) 
 Selected Topics in Computer Science I 
          ศาสตรทางวิทยาการคอมพิวเตอรสมัยใหม คอมพิวเตอรกราฟฟก/ชีวสารสนเทศศาสตร/
วิทยาศาสตรขอมูล/ปญญาประดิษฐ/การทําเหมืองขอมูล/เครือขายคอมพิวเตอรและความม่ันคง/ระบบ
ผูเชี่ยวชาญ  
          Selected topics in computer science; computer graphics/ modern 
bioinformatics/data science/artificial intelligent/data mining/computer network and 
security/expert system 
  
 
 



ห น า  | 99 

 

 

88647659 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2           3 (2-2-5) 
 Selected Topics in Computer Science II 

ทักษะท่ีจะเปนสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรยุคใหม คอมพิวเตอรกราฟฟก/ชีวสารสนเทศ
ศาสตร/วิทยาศาสตรขอมูล/ปญญาประดิษฐ/การทําเหมืองขอมูล/เครือขายคอมพิวเตอรและความม่ันคง/
ระบบผูเชี่ยวชาญ  

Skills necessary for current computer technology computer graphics/modern 
bioinformatics/data science/artificial intelligent/ 
data mining/computer network and security/expert system  
 
88647759 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3           3 (3-0-6) 
 Selected Topics in Computer Science III 
 การประยุกตวิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรกราฟฟก/ชีวสารสนเทศศาสตร/วิทยาศาสตร
ขอมูล/ปญญาประดิษฐ/การทําเหมืองขอมูล/เครือขายคอมพิวเตอรและความม่ันคง/ระบบผูเชี่ยวชาญกับ
งานในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 Application of computer science; computer graphics/modern bioinformatics/ 
data science/artificial intelligent/data mining/computer network and security/expert 
system in the related disciplines  
 
88647859 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4           3 (2-2-5) 
 Selected Topics in Computer Science IV 
 การอภิปรายเก่ียวกับงานวิจัยปจจุบันในหัวขอทางวิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
กราฟฟก/ชีวสารสนเทศศาสตร/วิทยาศาสตรขอมูล/ปญญาประดิษฐ/การทําเหมืองขอมูล/เครือขาย
คอมพิวเตอรและความม่ันคง/ระบบผูเชี่ยวชาญ 
 Discussion on current research issues computer graphics/modern bioinformatics/ 
data science/artificial intelligent/data mining/computer network and security/expert 
system  
 
88648259 ทักษะเพ่ือการทํางานและการเปนผูประกอบการ           3 (3-0-6) 
 Soft Skill and Business Startup 
 ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ  การเขียน
จดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณงาน ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ  เทคนิคการเขียนรายงานและการ
นําเสนอผลงาน  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เทคนิคการสรางความม่ันใจในตนเอง การแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคในระหวางการปฏิบัติงาน ระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบการ  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับแรงงานและสถานประกอบการ การวิเคราะหและการพัฒนา
แผนธุรกิจ วัฒนธรรมองคกรและการบริหารองคกร 
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 Fundamental knowledge and techniques in pursuing a career; workplace 
selection; preparation for job recruitment, resume and application letter writing and job 
interview techniques, basic competency for organization; personality development and 
good social manner training, professional ethics; report writing and presentation; effective 
communication; techniques in building self-confidence, problems or obstructions and 
approaches in solving problems during the job training; quality control;  sanitary and 
standard for work safety in the workplace; law involved in labor rights and workplace 
regulations; analysis and develop business plan; organization culture and administrative 
system  



ห น า  | 101 

 

 

หมายเลข 2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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utility itemsets mining. In Proceedings of the 2015 International 
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Application (ICAICIT2015). Chonburi: Burapha University. 
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Proceedings of the 19th International Annual Symposium on 

Computational Science and Engineering (pp. 151-154). Ubon 

Ratchathani: Ubon Ratchathani University. 
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Amphawan, L., & Lenca, P. (2013). Mining top-k frequent-regular patterns 
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Proceeding of the 6th International Conference on Advances in 

Information Technology: IAIT-2013. Bangkok: Thailand. 
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the 17th International Annual Symposium on Computational 
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Amphawan, K. (2013). SST: An efficient Suffix-Sharing Trie Structure for 
Dictionary Lookup. In Proceedings of the 7th Asia International 
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2.) Mr.John G. Ham   

ผลงานทางวิชาการ  
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Ham, G. J. (2014). An ECMA-55 Minimal BASIC Compiler for x86-64 Linux®.  
Open Access computers, 3, 69-116. 

 
3.) นางสาวจรรยา อนปนส  

ผลงานทางวิชาการ  
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

ภูสิต กุลเกษม, เบญจภรณ จันทรกองกุล, สุวรรณา รัศมีขวัญ, สุนิสา ริมเจริญ, กฤษณะ 
ชินสาร, อัณณนุพันธ รอดทุกข, ปยตระกูล บุญทอง, และ จรรยา อนปนส 
(2556). การรูจําอารมณจากเสียงพูดท่ีแสดงความรูสึกดวยวิธีการแบงกลุมผสม 
(Emotion Recognition of Affective Speech Based on Hybrid 
Classifiers) ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556. 
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Luangruangrongt, W., Kulkasem, P., Rasmequan, S., & Chinnasarn, K. (2014). 
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เอกสารแนบหมายเลข 3 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป  

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษบังคับ 
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                              
99910259    ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลยั                              
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร                              

ภาษาอ่ืน ๆ 
99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน                              
กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชวิีตบัณฑิตบูรพา 
30910159    นิเวศวิทยาทางทะเลและการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
                             

85111059    การออกกําลังกายเพ่ือคณุภาพชีวิต                              
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
25710259    เศรษศาสตรในชีวิตประจําวัน                              
40240359    หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการ

พัฒนาสังคม 
                             

61010159     ศิลปะกับชีวิต                              
กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 
77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค                              
88510059 การคิดและการแกปญหาเชิง

ตรรกะเพ่ือการสรางนวัตกรรม 
                             

กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
88510159 กาวทันสังคมดิจทัลดวยไอซีที                              
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 
30211359 แคลคูลสั                              
88510259 โครงสรางดิสครีต                              
88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร                              
88520159 ความนาจะเปนและสถิตสิําหรับ

คอมพิวเตอร 
                             

88520259 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการ
สารสนเทศ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
88624159 เครื่องมือและการโปรแกรมบน

ยูนิกซ 
 
                            

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

วิชาบังคับ 

กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 
88628159 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสังคม                              
กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 
88620259 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ                              
88620359 ฐานขอมูลไมสัมพันธ                              
88620459 วิทยาศาสตรขอมูลเบ้ืองตนและการ

วิเคราะหขอมูล 
                             

88649159 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร                              
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 
88510459 หลักการโปรแกรม                              
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ                              
88621159 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม                              
88631159 การออกแบบข้ันตอนวิธีและการ

ประยุกต 
                             

88634159 การพัฒนาซอฟตแวร                              
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 
88622259 ระบบปฏิบัติการ                              
88633159 เครือขายคอมพิวเตอร                              
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
88612159 วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน                              
วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร 
88649259 สหกิจศึกษา                              
88649359 โครงงานคอมพิวเตอร                              
กลุมวิชาเฉพาะดาน  
วิชาเลือก 
กลุม 1 
88624259 หลักการโปรแกรมบนอุปกรณ

เคลื่อนท่ี 
 
                            

88624359 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                              
88624459 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ                              
88624559 การทดสอบซอฟตแวร                              
88635359 การพัฒนาและการออกแบบสวน

ติดตอผูใชงาน 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
กลุม 2 
88627159 การจัดการขอมูล                              
88627259 การทําเหมืองขอมูล                              
88627359 หลักการโปรแกรมและการ

วิเคราะหขอมูล  
 
                            

88627459 การสรางมโนภาพขอมูล                              
88627559 ระบบขาวกรองธุรกิจและระบบ

อัจฉริยะ 
 
                            

กลุมวิชาเฉพาะเลือก 
กลุม 1 
88632159 ภาษาแอสแซมบลีและ

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
                             

88632259 ไมโครคอมพิวเตอรและไมโคร
โพรเซสเซอร 

 
                            

88632359 ระบบสมองกลฝงตัว                              
88634259 การโปรแกรมสื่อผสมสาํหรับหลาย

แพลตฟอรม 
 
                            

88634359 การโปรแกรมระบบ                              
88634459 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน

อุปกรณเคลื่อนท่ี 1 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
88634559 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน

อุปกรณเคลื่อนท่ี 2 
 
                            

88634659 ระบบซอฟตแวรขนาดใหญ                              
88635159 การโปรแกรมกราฟกส                               
88642259 สถาปตยกรรมแบบขนานและการ

โปรแกรมแบบขนาน 
 
                            

88643159 การโปรแกรมในเครือขาย
คอมพิวเตอร 

 
                            

88643259 เทคโนโลยีไรสาย                              
88644159 การพัฒนาเกมส                              
กลุม 2 
88637159 การทําเหมืองขอความ                              
88637259 การทําเหมืองเว็บและการวิเคราะห

ขอมูลจากโซเชียลมีเดีย 
 
                            

88637359 การทําเหมืองขอมูลสื่อผสม                              
88637459 ระบบแนะนํา                              
88637559 ชีวสารสนเทศ                              
88637659 การวิเคราะหเชิงปรมิาณ                              
88646159 การจัดเก็บและการสืบคน

สารสนเทศ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
88647159 การวิเคราะหการพยากรณ                              
88647259 การออกแบบคลังขอมูล                              
88647459 การคํานวณทางการเงิน                              
กลุมเอกเลือกท่ัวไป 
88520359 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

เบ้ืองตน 
                             

88630159 หลักการโปรแกรมภาษาไพธอน                              
88630259 การโปรแกรมสคริปต                              
88630359 การคํานวณเชิงตัวเลข                              
88635259 การประมวลผลภาพดิจิทัล                              
88636159 ปญญาประดิษฐเบ้ืองตน                              
88640159 ทฤษฎีการคณนาเบ้ืองตน                              
88642159 ระบบประมวลผลแบบกระจาย                              
88642359 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร                               
88642459 การบริหารจัดการระบบ                              
88642559 การประมวลผลกลุมเมฆ                              
88642659 การจัดการฐานขอมูล                              
88645159 การจําลองระบบและการสรางตัว

แบบขอมูลเบ้ืองตน 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
88646359 ตรรกะกํากวมเบ้ืองตน                              
88648259 ทักษะเพ่ือการทํางานและการเปน

ผูประกอบการ 
                             

88646259 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
เบ้ืองตน 

 
                            

88647359 ขอมูลขนาดใหญ                              
88647559 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 1 
 
                            

88647659 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร 2  

 
                            

88647759 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร 3 

 
                            

88647859 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร 4 
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ผลการเรียนรู  Learning Outcomes (LO) 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม มีวินัย เปน
แบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืน มีความเขาใจและเห็น
คุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาติ 

3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ
ทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย 

5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม  

6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใช
คอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

2.  ความรู 
1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา มีความรอบรู เขาใจ

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน 
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ 

และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา  สามารถประยุกตความรูจากทฤษฏีสูการปฏิบัติ 
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรงุและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ

คอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด 
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการนําไปประยุกต

สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และพัฒนาความรูใหม 
5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ 
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 
8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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3.  ทักษะทางปญญา 
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมิน

สารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค มีทักษะการแสวงหาความรู 
ประยุกต เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุป
ประเด็นปญหาและความตองการ มีทักษะการ
คิดแบบองครวม เพ่ือแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณ 

4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการ
แกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม มีทักษะการคิดแบบองครวม เพ่ือ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับสถานการณ 

 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ัง
ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวม
ทีมทํางาน มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ 
สํานึกในความเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาตอสังคม 
และมีความเปนไทย 

3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมใน
ประเด็นท่ีเหมาะสม 

4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง
และรับผิดชอบงานในกลุม  มีภาวะผูนํา และ
สามารถทํางานเปนทีม 

5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
สถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและ
ของกลุม 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของ
ตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

5.  ทักษะการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูใน
ปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร  
สามารถใชขอมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางรูเทาทัน 

2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดย
ใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยาง
สรางสรรค 

3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปาก
เปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนอไดอยางเหมาะสม  สามารถใช
ภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  

4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม 
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หมายเลข 4 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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หมายเลข 5 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (หลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 
 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

Bachelor of Science Program in Computer Science 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

Bachelor of Science Program in Computer Science 

 
คงเดิม 

จํานวนหนวยกิต 
หนวยกิตรวม                     ไมนอยกวา                   126   หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิต 
หนวยกิตรวม                           ไมนอยกวา  132   หนวยกิต 

 
ปรับเพ่ิม 

โครงสรางหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา                   30     หนวยกิต 
 1.1) กลุมวิชาภาษา                                12      หนวยกิต 
 1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร                      3      หนวยกิต 
            1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร                      3      หนวยกิต 
            1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   4      หนวยกิต 
 1.5) วิชาคอมพิวเตอร                      3      หนวยกิต 
            1.6) กลุมวิชาเลือก                      5       หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                30    หนวยกิต 
     1.1) กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสือ่สาร ไมนอยกวา          12    หนวยกิต  
     1.2) กลุมวิชาอัตลักษณและคณุภาพชีวิต                 4    หนวยกิต 
           บัณฑิตบูรพา ไมนอยกวา 

       1.3) กลุมทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอ              7    หนวยกิต 
            สังคมและสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 
     1.4) กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค   4     หนวยกิต 
           ไมนอยกวา 

                   1.5) กลุมวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ไมนอยกวา           3    หนวยกิต 

 
คงเดิม 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ              ไมนอยกวา              90   หนวยกิต 
     2.1  วิชาแกน                                            18   หนวยกิต 
     2.2  วิชาเฉพาะดาน                                    48   หนวยกิต 
     2.3  วิชาเฉพาะเลือก                                   24   หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                ไมนอยกวา  96     หนวยกิต 
     2.1  วิชาแกน                18     หนวยกิต 
     2.2  วิชาเฉพาะดาน    57     หนวยกิต 
 2.2.1  กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 
      2       หนวยกิต 
 2.2.2  กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  10      หนวยกิต 
 2.2.3  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 15      หนวยกิต 
 2.2.4  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  6        หนวยกิต 
 2.2.5  กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
      3        หนวยกิต 
     2.3  วิชาเฉพาะเลือก    21     หนวยกิต 

ปรับเพ่ิม 
ปรับลด 
ปรับเพ่ิม 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับลด 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี            ไมนอยกวา               6    หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี         ไมนอยกวา    6     หนวยกิต คงเดิม 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
1) นายภูสติ กุลเกษม  
2) นายโกเมศ อัมพวัน 
3) Mr. John G. Ham 
4) นางสาวเบญจภรณ จันทรกองกุล 
5) นางสาวจรรยา อนปนส  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) 
1) นายโกเมศ อัมพวัน 
2) Mr. John G. Ham 
3) นางสาวจรรยา อนปนส  
4) นายภูสติ กุลเกษม 
5) นางสาวเบญจภรณ จันทรกองกุล 

 
คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 
 
 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน 

 

กําหนดใหเรียน 6 รายวิชา จํานวน 18 หนวยกิต กําหนดใหเรียน 6 รายวิชา จํานวน 18 หนวยกิต  

302111 แคลคูลสั 1 
Calculus I 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

302112 แคลคูลสั 2 
Calculus II 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

886307 การคํานวณเชิงตัวเลข 
Numerical Computing 

3 (2-2-5)    ยายไปวิชาเอกเลือก 

312201 สถิติเบ้ืองตนสําหรับวิทยาศาสตร 
Introduction to Statistics for Science 

3(3-0-6) 88520159 ความนาจะเปนและสถิตสิําหรับคอมพิวเตอร  
Probability and Statistics for Computing 

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับ
เน้ือหา 

886203 โครงสรางดิสครีต 
Discrete Structures 

3(3-0-6) 88510259 โครงสรางดิสครีต 
Discrete Structures 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

886204 วิทยาศาสตรและคณติศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 
Science and Mathematics for Computing 

3(3-0-6) 88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 
Mathematics for computing 

3 (2-2-5) 
 

เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับ
เน้ือหา 

   88520259 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ 
English for Informatics 

3 (3-0-6) ยายมาจากหมวดศึกษาท่ัวไป 
กลุมภาษาอังกฤษวิชาชีพ 

   30211359 แคลคูลสั 
Calculus 

3 (3-0-6) เปดใหม 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

   88624159 เครื่องมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ 
Unix Tools and Programming 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

- วิชาเฉพาะดาน   

หมวดท่ี 1 กําหนดใหเรียน 14 รายวิชา จํานวน 42 หนวยกิต วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 13 รายวิชา จํานวน 36 หนวยกิต  

886320 โครงสรางและการทํางานของคอมพิวเตอร 
Computer Organization 

3 (2-2-5)    ยกเลิก 

886340 หลักการของภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม 
Principles of Programming Languages 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

886355 คอมพิวเตอรกราฟกส 
Computer Graphics 

3 (2-2-5)    เปลี่ยนช่ือ/ยายไปวิชาเฉพาะ
เลือก หมวดท่ี 1 

886360 ปญญาประดิษฐเบ้ืองตน 
Introduction to Artificial Intelligence 

3 (3-0-6)    ยายไปวิชาเฉพาะเลือก 
หมวดท่ี 2 

886200 วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
Introduction to Computer Science 

3 (3-0-6) 88612159 วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
Introduction to Computer Science 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ปรับเน้ือหา 

866201 หลักการโปรแกรม1 
Programming Fundamental I  

3 (2-2-5) 88510459 หลักการโปรแกรม 
Programming Fundamental  

3 (2-3-4) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั 

886202 หลักการโปรแกรม2 
Programming Fundamental II   

3 (2-2-5) 88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming Paradigm  

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั 

886210 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 
Data Structures and Algorithms 

3 (2-2-5) 88621159 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 
Data Structures and Algorithms 

3 (2-3-4) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับ
เน้ือหา 

886301 ฐานขอมูล 
Databases   

3 (3-0-6) 88620259 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
Relational Databases  

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับ
เน้ือหา 

886310 การออกแบบและวิเคราะหข้ันตอนวิธี 
Algorithm Analysis and Design 

3 (3-0-6) 88631159 การออกแบบข้ันตอนวิธีและการประยุกตใช 
Algorithm Design and Application 

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับ
เน้ือหา 
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หมายเหตุ 

886325 ระบบปฏิบัติการ 
Operating Systems   

3 (3-0-6) 88622259 ระบบปฏิบัติการ 
Operating Systems 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

886330 เครือขายคอมพิวเตอร 
Computer Networks  

3 (3-0-6) 88633159 เครือขายคอมพิวเตอร 
Computer Networks 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

886390 การพัฒนาซอฟตแวร 
Software Development  

3 (3-0-6) 88634159 การพัฒนาซอฟตแวร 
Software Development 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

886480 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสังคม 
Computer Technology and Society 

2 (2-0-4) 88648159 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสังคม 
Computer Technology and Society 

2 (2-0-4) เปลี่ยนรหัส/ปรับเน้ือหา 

886492 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
Seminar in Computer Science 

1 (0-2-1) 88649159 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
Seminar in Computer Science 

1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัส/ปรับเน้ือหา 

   88620459 วิทยาศาสตรขอมูลเบ้ืองตนและการวิเคราะหขอมลู  
Introduction to Data Science and Data 
Analytics 

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88620359 ฐานขอมูลไมสัมพันธ 
Non-Relational Databases 

3 (2-2-5) เปดใหม 

    วิชาเลือก   

    ใหเลือกเรยีนจากกลุมใดกลุมหน่ึง 5 วิชา จํานวน 15 
หนวยกิต 

  

    กลุม 1   

   88635359 การพัฒนาและการออกแบบสวนติดตอผูใชงาน 
User Interface Design and Development 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88624259 หลักการโปรแกรมบนอุปกรณเคลือ่นท่ี 
Mobile Programming Paradigm  

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับ
เน้ือหา/ยายมาจากกลุมวิชา

เฉพาะเลือกหมวดท่ี 2 
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หมายเหตุ 

   88624459 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Analysis and Design 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส/ยายมาจากกลุม
วิชาเฉพาะเลือกหมวดท่ี 2 

   88624359 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88624559 การทดสอบซอฟตแวร 
Software testing  

3 (2-2-5) เปดใหม 

    กลุม 2   

   88627259 การทําเหมืองขอมูล 
Data mining 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ยายมาจากกลุม
วิชาเฉพาะเลือกหมวดท่ี 2 

   88627159 การจัดการขอมูล 
Data management 

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88627359 หลักการโปรแกรมและการวิเคราะหขอมูล 
Programming and Data analysis 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88627459 การสรางมโนภาพขอมูล  
Data visualization  

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88627559 ระบบขาวกรองธุรกิจและระบบอัจฉริยะ 
Business Intelligence and Intelligent Systems 

3 (3-0-6) เปดใหม 

 หมวดท่ี 2 กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต จาก
รายวิชากลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี้ 

  วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร 6 หนวย
กิต ใหเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงาน
คอมพิวเตอรอยางใดอยางหนึ่ง 

  

 กลุมท่ี 1      

886490 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education  

6 (0-18-0) 88649259 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education   

6 (0-18-9) เปลี่ยนรหัส 
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หมายเหตุ 

 กลุมท่ี 2   หรือ   

886491 โครงงานคอมพิวเตอร 
Capstone Project 

3 (0-9-0) 88649359 โครงงานคอมพิวเตอร 
Capstone Project  

3 (0-9-3) เปลี่ยนรหัส 

 และเลือกเรยีนรายวิชาจากหมวดวิชาเลือกท่ีมีรหสั
วิชา 8864xx จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

  และเลือกเรยีนรายวิชาจากกลุมวิชาเฉพาะเลือกจํานวน
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

  

- วิชาเฉพาะเลือก  

 กําหนดใหเรยีน 8 รายวิชา จํานวน 24 หนวยกิต    ใหเลือกเรยีน 4 รายวิชา จากกลุมใดกลุมหน่ึง จํานวน 
12 หนวยกิต 

  

302221 แคลคูลสั 3 
Calculus III 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

312351 การวิจัยดําเนินงาน 1 
Operation Research I  

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

886429 ระบบประมวลผลแบบกระจาย 
Distributed Systems 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

886441 การสรางคอมไพเลอร 
Compiler Construction 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

886463 โครงขายประสาทเทียมเบ้ืองตน 
Introduction to Artificial Neural Networks 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

886466 การรูจํารูปแบบเบ้ืองตน 
Introduction to Pattern Recognition 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

886474 เทคโนโลยีเว็บ 
Web technology  

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

302281 สมการเชิงอนุพันธ 
Ordinary Differential Equation 

3 (3-0-6)    ยายไปวิชาแกน 
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หมายเหตุ 

886326 เครื่องมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ 
Unix Tools and Programming 

3 (2-2-5)    เปลี่ยนช่ือ/ยายไปกลุมวิชา
เฉพาะดานหมวดท่ี 2 

886434 การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 
Mobile Programming 

3 (2-2-5)    ยายไปกลุมวิชาเฉพาะดาน
หมวดท่ี 2 

886464 การทําเหมืองขอมูล  
Data Mining 

3 (3-0-6)    ยายไปกลุมวิชาเฉพาะดาน
หมวดท่ี 2 

886473 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Analysis and Design 

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

   ยายไปวิชาเฉพาะดานหมวด
ท่ี 2 

886493 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 
Selected Topics in Computer Science I  

    ยายไปวิชาเฉพาะเลือกหมวด
ท่ี 2 

    กลุม 1   

886321 ไมโครคอมพิวเตอรและไมโครโพรเซสเซอร 
Microcomputer and Microprocesso 

3 (3-0-6) 88632259 ไมโครคอมพิวเตอรและไมโครโพรเซสเซอร 
Microcomputer and Microprocessors  

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

886327 การโปรแกรมระบบ  
System Programming  

3 (3-0-6) 88634359 การโปรแกรมระบบ 
System Programming  

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

886356 การโปรแกรมสื่อผสมสาํหรับหลายแพลตฟอรม
Multimedia Programming for 
Multiplatforms 

3 (2-2-5) 88634259 การโปรแกรมสื่อผสมสาํหรับหลายแพลตฟอรม 
Multimedia Programming for Multiplatforms  

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส/ปรับเน้ือหา 

886421 ระบบสมองกลฝงตัว 
Embedded Systems  

3 (2-2-5) 88632359 ระบบสมองกลฝงตัว 
Embedded Systems  

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส/ปรับเน้ือหา 

886429 ระบบประมวลแบบกระจาย  
Distributed Systems 

3 (2-2-5) 88642159 ระบบประมวลผลแบบกระจาย 
Distributed Systems  

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

886431 การโปรแกรมในเครือขายคอมพิวเตอร 
Networks Programming 

3 (3-0-6) 88643159 การโปรแกรมในเครือขายคอมพิวเตอร 
Networks Programming  

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
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หมายเหตุ 

886432 เทคโนโลยีไรสาย  
Wireless Technology  

3 (3-0-6) 88643259 เทคโนโลยีไรสาย 
Wireless Technology  

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

886433 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร 
Computer Security 

3 (3-0-6) 88642359 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร  
Computer Security  

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

   88635159 การโปรแกรมกราฟกส     
Graphics Programming  

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ยาย
มาจากกลุมวิชาเฉพาะดาน 

   88632159 ภาษาแอสแซมบลีและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร    
Assembly and computer architecture   

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88634459 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 1    
Mobile Application Development I 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88634559 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 2    
Mobile Application Development II 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88634659 ระบบซอฟตแวรขนาดใหญ 
Large-Scale Software Systems 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88642259 สถาปตยกรรมแบบขนานและการโปรแกรมแบบขนาน 
Parallel Architecture and Programming 

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88644159 การพัฒนาเกมส 
Games Developments  

3 (2-2-5) เปดใหม 

    กลุม 2   

886452 การออกแบบคลังขอมูล 
Data Warehouse Design  

3 (2-2-5) 88647259 การออกแบบคลังขอมูล 
Data warehouse design 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

886472 ชีวสารสนเทศเบ้ืองตน 
Introduction to Bioinformatics  

3 (2-2-5) 88637559 ชีวสารสนเทศ 
Bioinformatics 

3 (3-0-6) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั 

886371 การจัดเก็บและการสืบคนสารสนเทศ 
Information Storage and Retrieval  

3 (3-0-6) 88646159 การจัดเก็บและการสืบคนสารสนเทศ 
Information Storage and Retrieval  

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
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หมายเหตุ 

886465 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบ้ืองตน  
Introduction to Natural Language 
Processing 

3 (3-0-6) 88646259 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบ้ืองตน 
Introduction to Natural Language Processing 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ปรับเน้ือหา 

   88637159 การทําเหมืองขอความ 
Text mining 

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88637259 การทําเหมืองเว็บและการวิเคราะหขอมูลจากโซเชียล
มีเดีย  
Web mining and Social media data analysis 

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88637359 การทําเหมืองขอมูลสื่อผสม 
Multimedia Data Mining 

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88637459 ระบบแนะนํา 
Recommender Systems  

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88637659 การวิเคราะหเชิงปรมิาณ 
Quantitative Analysis 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88647159 การวิเคราะหการพยากรณ 
Forecasting analytics 

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88647359 ขอมูลขนาดใหญ 
Big data 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88647459 การคํานวณทางการเงิน 
Computational Finance 

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88637159 การทําเหมืองขอความ 
Text mining 

3 (3-0-6) เปดใหม 

    และใหเลือกเรยีนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากกลุม
วิชาเอกเลือกท่ัวไปดังตอไปน้ี 

  

    กลุมวิชาเอกเลือกท่ัวไป   
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หมายเหตุ 

886409 ทฤษฎีการคณนา  
Theory of Computation  

3 (3-0-6) 88640159 ทฤษฎีการคณนาเบ้ืองตน 
Introduction to theory of computation 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

886428 การบริหารจัดการระบบ  
System Administration 

3 (3-0-6) 88642459 การบริหารจัดการระบบ 
System administration 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

886454 การจําลองระบบและการสรางตัวแบบขอมูล
เบ้ืองตน   
Introduction to System Simulation and 
Data Modeling 

3 (3-0-6) 88645159 การจําลองระบบและการสรางตัวแบบขอมูลเบ้ืองตน 
Introduction to System Simulation and Data 
Modeling 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

886457 การประมวลผลสัญญาณเบ้ืองตน 
Introduction to Digital Signal Processing 

3 (3-0-6) 88635259 การประมวลผลภาพดิจิทัล 
Digital image processing 

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับ
เน้ือหา 

886467 ตรรกะกํากวมเบ้ืองตน 
Introduction to Fuzzy Logic  

3 (3-0-6) 88646359 ตรรกะกํากวมเบ้ืองตน 
Introduction to fuzzy logic 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

   88630359 การคํานวณเชิงตัวเลข 
Numerical computing 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส/ยายมาจากวิชา
แกน 

   88636159 ปญญาประดิษฐเบ้ืองตน 
Introduction to Artificial Intelligence 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ยายมาจากกลุม
วิชาเฉพาะดาน 

   88520359 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
Introduction to Computer Programming 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88630159 หลักการโปรแกรมภาษาไพธอน 
Python programming 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88630259 การโปรแกรมสคริปต 
Script programming 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88642559 การประมวลผลกลุมเมฆ 
Cloud computing 

3 (3-0-6) เปดใหม 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

   88642659 การจัดการฐานขอมูล 
Database administration 

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88648259 ทักษะเพ่ือการทํางานและการเปนผูประกอบการ 
Soft Skill and Business Startup 

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88647559 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 
Selected Topics in Computer Science I 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

   88647659 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 
Selected Topics in Computer Science II 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

   88647759 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3 
Selected Topics in Computer Science III 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

   88647859 หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4 
Selected Topics in Computer Science IV 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส 
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หมายเลข 6 

ผลการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
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เอกสารแนบหมายเลข 7 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

และที่แกไขเพ่ิมเติม 


	3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
	3.1 หลักสูตร
	จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
	3.1.1 โครงสร้างหลักสูตร
	3.1.2 รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต
	1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
	1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
	ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต
	ภาษาอื่น ๆ 3 หน่วยกิต
	1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4  หน่วยกิต
	1.3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  7  หน่วยกิต
	1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   4 หน่วยกิต
	1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 หน่วยกิต
	2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า          96 หน่วยกิต
	2.1  กลุ่มวิชาแกน      18 หน่วยกิต
	กำหนดให้เรียน 6 รายวิชา จำนวน 18 หน่วยกิต จากรายวิชา
	2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    57 หน่วยกิต
	ให้เรียนวิชาบังคับ 13 รายวิชา จำนวน 36 หน่วยกิต ตามข้อกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ดังนี้
	2.2.3 วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต
	ให้เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

	3.1.3 แสดงแผนการศึกษา
	3.1.4 คำอธิบายรายวิชา


	4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา)
	4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
	4.2 ช่วงเวลา
	4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

	5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
	5.1 คำอธิบายโดยย่อ
	5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
	5.3 ช่วงเวลา
	5.4 จำนวนหน่วยกิต
	5.5 การเตรียมการ
	5.6 กระบวนการประเมินผล
	หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

	1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
	2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
	3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลความเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  (เอกสารแนบหมายเลข 3)
	หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

	1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
	2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
	2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา
	2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา

	3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
	หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์

	1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
	2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
	2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล
	2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
	หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

	7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา
	หมวดที่ 8.   กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

	1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
	1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน
	1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

	2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
	3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
	4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555


