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หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย:   หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  
 (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 
ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Science Programme in Computer Science (English Program) 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
ช่ือเตม็ (ไทย):  วทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
ช่ือยอ่ (ไทย) :  วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)  
ช่ือเตม็ (องักฤษ):  Bachelor of Science (Computer Science) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ) :  B.Sc. (Computer Science) 

3. วชิาเอก (ถา้มี) 
 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
136 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1  รูปแบบ  

เป็นหลกัสูตรระดบัคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี 
5.2  ภาษาทีใ่ช้  

การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ เอกสารประกอบการสอนและต าราเป็นต าราภาษาองักฤษ 
5.3  การรับเข้าศึกษา  

รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถพดู ฟัง อ่าน เขียน และเขา้ใจภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี 
5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่  

1.  ดา้นสัมมนาเชิงปฏิบติัการทางเทคโนโลยีสารสนเทศกบัองคก์ารชั้นน าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น   
ไอบีเอม็ ออราเคิล และทรีคอม 
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2. โครงการความร่วมมือทางวชิาการกบั University of Missouri-Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว หรือ 2 ปริญญา กรณีนกัศึกษาเรียนแลกเปล่ียนท่ี University of Missouri-      
Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 
เปิดสอนใน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
สภาวชิาการอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 8/2553 
วนัท่ี 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 
สภามหาวทิยาลยัอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 137 
วนัท่ี 20  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
   ในปีการศึกษา 2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา  
 (1) นกัวทิยาการคอมพิวเตอร์ หรือนกัวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 (2) นกัวชิาการวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
 (3) นกัพฒันาระบบสารสนเทศ 
 (4) โปรแกรมเมอร์ 
 (5) ผูดู้แลระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย 
 (6) ผูดู้แลระบบฐานขอ้มูล 
 (7) ผูจ้ดัการโครงการซอฟตแ์วร์ 
 (8) ผูป้ระสานงานโครงการซอฟตแ์วร์ 
 (9) นกัพฒันาเวบ็ไซต ์
 (10) นกัวชิาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใชว้ทิยาการคอมพิวเตอร์ 

9. ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และเลขประจ าตัวบัตรประชาชน ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 ล าดับที ่           ช่ือ-สกุล                    คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวชิา)    สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (ปีทีส่ าเร็จ) 
     1        นายสยาม แยม้แสงสังข ์       M.Sc. (Computer Science)                University of Texas at Dallas (2540)  
     2        นายพิเชฏฐ ์ล่ิมวชิรานนัต ์    วท.ม. (วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2542)    
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี บางมด กรุงเทพฯ 
 

x 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
11.1.  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการภายใตแ้นวคิดการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยใชว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและทรัพยสิ์นทางปัญญาใหก้บัผลผลิตชุมชน ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม วทิยาการคอมพิวเตอร์นบัเป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภยัคุกคาม ทางดา้นเศรษฐกิจ จึง
จ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงตอ้งมีการจดัการองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม รวมทั้งยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย 
พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ท่ีก าหนดทิศทางและการพฒันา ICT เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซ่ึง
ตอ้งการบุคลากรทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพเป็นจ านวนมาก 
       11.2. สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

จากการเปล่ียนแปลงดา้นสังคมยคุการส่ือสารไร้พรมแดน ท่ีมีการใชค้อมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous 
Computing) ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วผา่นเครือข่ายความเร็วสูงและ/หรืออินเทอร์เน็ต ประกอบกบัราคาและค่าใชจ่้ายท่ี
ถูกลง รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยไีร้สาย โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีสามารถส่ือสารขอ้มูล
มลัติมีเดียไดส้ะดวกและรวดเร็ว น าสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ี
เช่ือถือได้ จึงจ าเป็นต้องใช้นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีช่วยช้ีน าและ
ขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของสังคมและวฒันธรรม
ไทย 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
    12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจ าเป็นตอ้งกระท าในเชิงรุก โดยพฒันาหลกัสูตรน้ี
มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อพฒันาบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงและมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัได้ในระดบัประเทศและสากล โดยการพฒันาบุคลากรดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีความพร้อมท่ี
สามารถปฏิบติังานได้ทนัที และมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงผลกระทบของ
เทคโนโลยสีารสนเทศต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดยตอ้งปฏิบติัตนอยา่งมืออาชีพ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม  
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน  

13.1. กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่  
         จัดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

1) กลุ่มวชิาสุขพลานามยั  
- GEN 101 พลศึกษา 

2) กลุ่มวชิาบูรณาการ 
- GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวติ 
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- GEN 121 ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา 
- GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคิด   
- GEN 241 ความงดงามแห่งชีวติ   
- GEN 351 การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้ า 
- วชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

3) กลุ่มวชิาภาษา 
- LNG 105 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับนกัศึกษานานาชาติ 
- LNG 106 การฟังและการพดูเชิงวชิาการ 
- LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวชิาการ 
- LNG 201 การเรียนรู้แบบอิงเน้ือหาวชิา 
- LNG 221 การพดูเพื่อการส่ือสาร 1 
- LNG 241 การเขียนเชิงวชิาการ 1 
- LNG 242 การเขียนเชิงวชิาการ 2 
- LNG 411 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชีพ 

         จัดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
1) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 

- MTH 101 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 
- MTH 102 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 

13.2. กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีนั่กศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน  
ไม่มี 

13.3.  การบริหารจัดการ  
การเรียนการสอนท่ีตอ้งพึ่งพาคณะอ่ืน เช่น วิชาศึกษาทัว่ไป วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์จะด าเนินการโดย ให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูแ้ทนจากภาควิชาอ่ืนๆใน
คณะท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการดา้นเน้ือหาสาระของวิชา การจดัตารางเวลาเรียนและสอบ การจดักลุ่มนกัศึกษาตาม
ระดบัพื้นฐานความรู้ 

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
1.1. ปรัชญาและความส าคัญ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีความมุ่งมัน่ในการผลิต บณัฑิตท่ีมี
ความรู้ ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์งานด้านโปรแกรม การส่ือสารขอ้มูล และการ
บริหารวทิยาการคอมพิวเตอร์ สามารถส่ือสารและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มุ่งเนน้ในการ
เป็นนกัวิชาชีพดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติังานไดจ้ริง มีความรู้ ความเขา้ใจในพื้นฐาน



 5 
 

วิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ จดัการกบัปัญหาได ้สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลขและน าไปใช้อย่างเหมาะสม มี
ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดี ร่วมสร้างสรรค์งานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาประเทศ 

เน่ืองด้วย เทคโนโลยีเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขนั และรองรับการ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลก ซ่ึงตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน มีขอ้มูลและสารสนเทศท่ีพร้อม เพียงพอต่อการวางแผนและตดัสินใจ  อนัจะเป็นองคป์ระกอบท่ี
เขม้แขง็ในการพฒันาประเทศต่อไป 
1.2. วตัถุประสงค์ 

- ผลิตบณัฑิตท่ีมีมาตรฐาน เพื่อให้เป็นก าลงัส าคญัของชาติในการพฒันาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน
วชิาการและวชิาชีพ 

- ผลิตบณัฑิตท่ีทั้งเก่ง และดีมีจริยธรรม มีความเป็นผูน้ าให้เป็นสมาชิกสังคมท่ีน่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ประเทศชาติ และสังคมโลก 

- เพื่อพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ ท่ีจะท างานทั้งในภาครัฐและเอกชนท่ีจะสามารถประยุกตท์กัษะ
ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

- เพื่อส่งเสริม และสนบัสนุน การวจิยัและพฒันาดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการพฒันา
สังคม และประเทศชาติ 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/การเปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
-  ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้
มาตรฐานไม่ต ่ากวา่ท่ี สกอ. 
ก าหนดและ/หรือ สอดคลอ้งกบั 
ACM/IEEE Curriculum 
Recommendation 

- พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐาน ACM/IEEE และมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือทางวชิาการ  
   และวชิาชีพ กบัองคก์ารภายนอกคณะ   
   ทั้งในและต่างประเทศ 
-  ติดตามประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร 
ทุก 5 ปี 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
- มีหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ทุก 5 ปี 

- ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของธุรกิจ 
และการเปล่ียนแปลงของ
วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

-  ติดตามความเปล่ียนแปลงในความ  
 ตอ้งการของผูป้ระกอบการดา้น  
 วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

- มีรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างานของ
บณัฑิต โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี 
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- พฒันาบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนและบริการวชิาการ ให้
มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ไปปฏิบติังานจริง 

- สนบัสนุนบุคลากรดา้นการเรียนการ
สอนใหท้ างานบริการวชิาการแก่
องคก์รภายนอก 

- อาจารยส์ายปฏิบติัการตอ้งมีใบรับรอง
วชิาชีพในสาขาวชิาท่ีสอนปฏิบติั 
(Workshop Certification) 

- ปริมาณงานบริการวชิาการต่อ
อาจารยใ์นหลกัสูตร 

- ใบรับรองวชิาชีพของอาจารย ์

 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1. ระบบ  

การจดัการศึกษาในระบบทวิภาค โดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ย
การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ภาคผนวก จ.) 
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

อาจมีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
1.3. การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

ไม่มี 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1. วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
       วนั-เวลาราชการ (จนัทร์-ศุกร์) 

   2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
(1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 4 หรือสายการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(2) ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั

การคดัเลือกของ มจธ.  

การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 

(1) นกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาโดยระบบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 (2) นกัเรียนท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือกเอง 

(3) การคดัเลือกโดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
นอกจากน้ีผูส้มคัรทุกคนจะตอ้งมีทกัษะภาษาองักฤษอยา่งดี และตอ้งผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ

โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูส้มคัรมีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษพร้อมท่ีจะเรียนสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 
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2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
               - นกัศึกษาเขา้ใหม่ส่วนใหญ่ ขาดพื้นฐานดา้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- ปัญหาการปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษามาเป็นระดบัมหาวทิยาลยั 
- พื้นฐานคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ 
- ปัญหาการใชภ้าษาองักฤษในการเรียน 

2.4. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
- กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นการปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษามาเป็นระดบั
มหาวทิยาลยั ทางคณะจะจดัใหมี้การติดตามดูแลมากเป็นพิเศษโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา และนกัพฒันานกัศึกษา 

- กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นภาษาองักฤษและพื้นฐานคณิตศาสตร์ ถา้นกัศึกษามีพื้นฐาน
ทางภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ไม่ดีพอ ทางคณะและ/หรือมหาวทิยาลยัจะมีการจดัอบรมวชิาดงักล่าวใน
ภาคฤดูร้อนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 

2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จ านวนนกัศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
ชั้นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 60 60 
 

2.6. งบประมาณตามแผน 
  งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 2553-2557 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

 2553 2554 2555 2556 2557 

 
ค่าบ ารุงการศึกษา       1,440,000 

 
2,880,000 

       
4,320,000       5,760,000   5,760,000 

ค่าลงทะเบียน  3,672,000       7,344,000       11,016,000  14,688,000    14,688,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล          540,000        1,080,000          1,620,000        2,160,000     2,160,000 
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รวมรายรับ 

    5,652,000 
   

11,304,000       16,956,000     22,608,000  22,608,000 

 
2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 1,127,510 2,231,974 2,251,389 2,263,599 2,280,871 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 2,377,080 3,740,764 4,864,448 5,988,128 5,988,128 
3. ทุนการศึกษา 72,000 144,000 216,000 288,000 288,000 
4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 954,000 2,088,000 3,132,000 4,176,000 4,176,000 

รวม (ก) 
       4,530,590        8,204,738 

       
10,463,837 

    
12,715,727    12,732,999 

ข. งบลงทุน  00 ,000  1 ,000,000  1 ,000,000  1 ,000,000  

ค่าครุภณัฑ์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวม (ข) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวม (ก) + (ข) 6,030,590 9,704,738   11,963,837 14,215,27 14,232,999 

จ านวนนกัศึกษา * 60 120            180           240 240 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา  75,810 67,173 56,910 51,782 51,854 

* หมายเหตุ จ านวนนกัศึกษารวมหลกัสูตรเก่าและหลกัสูตรปรับปรุง ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา  61,000 บาทต่อปี 
 

2.7. ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  

2.8. การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้ามี) 

          นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได ้  
ทั้ ง น้ี  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี             
(ภาคผนวก ฉ.) 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1. หลกัสูตร  

องค์ประกอบของหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกบัท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 
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3.1.1. จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร    136    หน่วยกติ 

3.1.2. โครงสร้างหลกัสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป      31    หน่วยกิต  
1.1. กลุ่มวชิาบงัคบั      25    หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาสุขพลานามยั       1    หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาบูรณาการ     15    หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาภาษา         9    หน่วยกิต  

1.2. กลุ่มวชิาบงัคบัเลือก         6    หน่วยกิต 
2. หมวดวชิาเฉพาะ       99    หน่วยกิต  

2.1. วชิาแกนทางดา้นคณิตศาสตร์    12    หน่วยกิต 
2.2. วชิาแกนทางดา้นภาษาองักฤษ    15    หน่วยกิต 
2.3. วชิาพื้นฐานวชิาชีพทางวทิยาการคอมพิวเตอร์   57    หน่วยกิต 

- กลุ่มประเด็นทางดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ    9    หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต ์      6    หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิทางซอฟตแ์วร์                12    หน่วยกิต 
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    27    หน่วยกิต 
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3    หน่วยกิต 

2.4. วชิาเลือก       15    หน่วยกิต 
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี          6    หน่วยกิต 

หมายเหตุ  ดูตารางแสดงการเทียบสาระการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานและรายวชิาของหลกัสูตรท่ีภาคผนวก ค.  

3.1.3. รายวชิา 
                 (1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 หน่วยกติ 

    (1.1) กลุ่มวชิาบังคับ   25    หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาสุขพลานามัย     1    หน่วยกติ 

 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
GEN 101  พลศึกษา 

(Physical Education) 
1(0-2-2) 

 กลุ่มวชิาบูรณาการ   15 หน่วยกติ  
GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวติ  

(Man and Ethics of Living) 
3(3-0-6) 



 10 
 

GEN 121  ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา  
(Learning and Problem Solving Skills) 

3(3-0-6) 

GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคิด  
(Miracle of Thinking) 

3(3-0-6) 

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต  
(Beauty of Life) 

3(3-0-6) 

GEN 351 การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้ า 
 (Modern Management and Leadership) 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวชิาภาษา   9 หน่วยกติ 

        นกัศึกษาตอ้งเรียนอยา่งนอ้ย 9 หน่วยกิตข้ึนอยูก่บัระดบัคะแนน ตามท่ีสายวชิาภาษาก าหนด ซ่ึงอาจเป็นวชิาภาษา 
   ในระดบัท่ีสูงข้ึน ถา้นกัศึกษามีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ ์

LNG 105 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับนกัศึกษานานาชาติ 
(Academic English for International Students) 

3(3-0-6) 

LNG 106 การฟังและการพดูเชิงวชิาการ  
(Academic Listening and Speaking) 

3(3-0-6) 

LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวชิาการ  
(Academic Reading and Writing) 

3(3-0-6) 

LNG 108 การเรียนรู้แบบอิงเน้ือหา  
(Content-based Language Learning) 

3(3-0-6) 

(1.2) กลุ่มวชิาบังคับเลอืก   6  หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกอยา่งนอ้ย 2 รายวชิา รวมจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี หรือรายวชิาอ่ืนท่ี  

    มหาวทิยาลยัเปิดเพิ่มเติม 
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(The Philosophy of Sufficiency Economy) 
3(3-0-6) 

GEN 301 การพฒันาสุขภาพแบบองคร์วม  
(Holistic Health Development) 

3(3-0-6) 

GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวทิยาศาสตร์  
(Ethics in Science-based Society) 

3(3-0-6) 

GEN 321 ประวติัศาสตร์อารยธรรม  
(The History of Civilization) 

3(3-0-6) 

GEN 331 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล  
(Man and Reasoning) 

3(3-0-6) 
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GEN 341 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย  
(Thai Indigenous Knowledge) 

3(3-0-6) 

GEN  352 เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื   
( Technology and Innovation for Sustainable Development) 

3(3-0-6) 

GEN 353 จิตวทิยาการจดัการ  
(Managerial Psychology) 

3(3-0-6) 

GEN 411 การพฒันาบุคลิกภาพและการพดูในท่ีสาธารณะ   
(Personality Development and Public Speaking)  

3(2-2-6) 

GEN 421  สังคมศาสตร์บูรณาการ  
(Integrative Social Sciences) 

3(3-0-6) 

GEN 441 วฒันธรรมและการท่องเท่ียว  
(Culture and Excursion) 

3(2-2-6) 

                (2) หมวดวชิาหลกัเฉพาะด้าน                                                             99   หน่วยกติ 
(2.1) วชิาแกนทางด้านคณติศาสตร์     12    หน่วยกติ 

CSC 165 คณิตศาสตร์ดิสครีต  
(Discrete Mathematics)  

3(3-0-6) 

CSC 261 สถิติส าหรับนกัวทิยาศาสตร์  
(Statistics for Scientists) 

3(3-0-6) 

MTH 101 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1  
(Calculus and Analytic Geometry I)  

3(3-0-6) 

MTH 102 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2  
(Calculus and Analytic Geometry II) 

3(3-0-6) 

(2.2) วชิาแกนทางด้านภาษาองักฤษ   15  หน่วยกติ 

LNG 201 การเรียนรู้แบบอิงเน้ือหาวชิา 2 
(Content-based Language Learning II) 

3(3-0-6) 

LNG 221 การพดูเพื่อการส่ือสาร 1  
(Oral Communication I) 

3(3-0-6) 

LNG 241 การเขียนเชิงวชิาการ 1 
(Academic Writing I) 

3(3-0-6) 

LNG 242 การเขียนเชิงวชิาการ 2  
(Academic Writing II) 

3(3-0-6) 

LNG 411 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชีพ  
(English for Employment) 

3(3-0-6) 
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หรือวชิาภาษาองักฤษอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรก าหนด 
(2.3) วชิาพืน้ฐานวชิาชีพทางวทิยาการคอมพวิเตอร์ 57 หน่วยกติ  
         (2.3.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   9 หน่วยกติ 

CSC 213 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
(Systems Analysis and Design)  

3(3-0-6) 

CSC 323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
(Management Information Systems) 

3(3-0-6) 

CSC 424 การจดัการโครงงานซอฟตแ์วร์ 
(Software Project Management) 

3(3-0-6) 

           (2.3.2) กลุ่มเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์                            6  หน่วยกติ 
CSC 101 วทิยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  

(Foundations of Computer Science) 
3(3-0-6) 

CSC 318 ระบบฐานขอ้มูล  
(Database Systems)  

3(3-0-6) 

                                   (2.3.3) กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิทางซอฟต์แวร์                   12  หน่วยกติ 
CSC 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  

(Computer Programming II)   
3(2-2-6) 

CSC 319 การพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงอ็อบเจกต ์
(Object-Oriented Software Development)  

3(3-0-6) 

CSC 321 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์  
(Software Engineering) 

3(3-0-6) 

CSC 401 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 
(Selected Programming Language) 

3(2-2-6) 

                                  (2.3.4)   กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ                       27 หน่วยกติ 

CSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  
(Computer Programming I)   

3(2-2-6) 

CSC 104 กฎเกณฑแ์ละความหมายของภาษาโปรแกรม 
(Syntax and Semantics of Programming Languages) 

3(3-0-6) 

CSC 209 โครงสร้างขอ้มูล 
(Data Structures)  

3(3-0-6) 

CSC 210 การวเิคราะห์และออกแบบขั้นตอนวธีิ 
(Analysis and Design of Algorithms)   

3(3-0-6) 
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CSC 317 ระบบปฏิบติัการ  
(Operating Systems)  

3(3-0-6) 

CSC 320 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Computer Networks) 

3(2-2-6) 

CSC 340 ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) 

3(3-0-6) 

CSC 498 โครงงานวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1 
(Computer Science Project I)  

3(0-6-9) 

CSC 499 โครงงานวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2 
(Computer Science Project II)  

3(0-6-9) 

  (2.3.5)  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์       3  หน่วยกติ  

CSC 103 สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์ 
(Computer Architectures and Organizations)  

3(3-0-6) 

(2.4) วชิาเลอืกเฉพาะด้าน : เลอืก 15 หน่วยกติ จากรายวชิาด้านล่าง 

CSC 394* เตรียมฝึกงานวชิาชีพ 
(Preparation for Career Training) 

1(1-0-2) 
(S/U)  

CSC 395* การฝึกงานวชิาชีพ 
(Career Training) ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชม. 

2(0-35-6) 
(S/U)  

CSC 396^ สหกิจศึกษา 
(Cooperative Study) ไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ 

6(0-35-18) 

 *นกัศึกษาท่ีตอ้งการฝึกงานใหล้งทะเบียนเรียนวชิา CSC 394 และ CSC 395  
             ^ กรณีนกัศึกษาท่ีตอ้งการฝึกสหกิจศึกษา ใหล้งทะเบียนเรียนวชิา CSC 396  

CSC 208 ตรรกะดิจิทลั   
(Digital Logic)  

3(3-0-6) 

CSC 334 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์  
(Human-Computer Interaction) 

3(3-0-6) 

CSC 335 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
(Computer  Graphics) 

3(3-0-6) 

CSC  337 ชีวสารสนเทศเบ้ืองตน้ 
(Introduction to Bioinformatics) 

3(3-0-6) 

CSC 344 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
(Decision Support Systems) 

3(3-0-6) 
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CSC 351 เทคโนโลยกีารเช่ือมต่อเครือข่าย 
(Internetwork Technologies) 

3(2-2-6) 

CSC 352 แอพพลิเคชนับนอินเทอร์เน็ต 
(Internet Applications) 

3(2-2-6) 

CSC 433 การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 
(Software Quality Assurance) 

3(3-0-6) 

CSC 435 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 
(Software Architecture) 

3(3-0-6) 

CSC 438  การบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Services Management ) 

3(3-0-6) 

CSC 446 การท าเหมืองขอ้มูล 
(Data Mining) 

3(3-0-6) 

CSC 485 เทคนิคการจ าลองสถานการณ์  
(Simulation Techniques) 

3(3-0-6) 

CSC 486 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Information Technology Law) 

3(3-0-6) 

CSC 489 การจดัการความมัน่คงของคอมพิวเตอร์  
(Computer Security Management) 

3(3-0-6) 

CSC 491-497 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1-7 
(Selected Topic in Computer Sciences I-VII) 

3(3-0-6) 

       * หรือรายวชิาอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรฯ 

 (3) หมวดวชิาเลอืกเสรี       6     หน่วยกติ 

นกัศึกษาจะตอ้งเลือกอยา่งนอ้ย 6 หน่วยกิต จากวชิาใดๆก็ไดท่ี้เปิดสอน 
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3.1.4. แสดงแผนการศึกษา  
ตารางแผนการศึกษาแสดงวิชาท่ีนกัศึกษาควรเรียนในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้ส าร็จการศึกษาไดร้ะยะเวลาท่ี

ก าหนด  จ  านวนชัว่โมงการเรียนรู้ท่ีแสดงในตาราง หน่วยกิต (บ ป ต) หมายถึง ชัว่โมงการเรียนรู้ท่ีเป็นบรรยาย  ชัว่โมงท่ี
เป็นปฏิบติั และ ชัว่โมงท่ีแนะน าให้ศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ ส าหรับวิชาเลือกท่ีระบุรหสัวิชาเป็น xxx ในตารางแสดง
ตวัอย่างเวลาการเรียนรู้เป็น 3(3-0-6) แต่นกัศึกษาสามารถลงวิชาท่ีก าหนดเป็นรูปแบบอ่ืน เช่น 3(2-2-6) ก็ได ้ แต่ควรมี
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าท่ีระบุในแผนการศึกษา  แผนการศึกษาปกติกับแผนการศึกษาสหกิจศึกษาเรียน
เหมือนกนัจนถึงภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 3 และแตกต่างกนัเล็กนอ้ยในภาคการศึกษาท่ีเหลือ 

ปีการศึกษาที ่1 / ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ (บ ป ต) 
CSC 101 วทิยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3 (3 0 6) 
CSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2 2 6) 
LNG 105 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับนกัศึกษานานาชาติ 3 (3 0 6) 
MTH 101 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 3 (3 0 6) 
GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวติ 3 (3 0 6) 
GEN 101 พลศึกษา 1 (0 2 2) 

รวม 50 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 16 (14 4 32) 
 

ปีการศึกษาที ่1 / ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ (บ ป ต) 
CSC 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3 (2 2 6) 

CSC 165 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3 (3 0 6) 
CSC 209 โครงสร้างขอ้มูล  3 (3 0 6) 
LNG 106 การฟังและการพดูเชิงวชิาการ 3 (3 0 6) 
GEN 121 ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา 3 (3 0 6) 
MTH 102 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 3 (3 0 6) 

รวม 55 ช่ัวโมง/ สัปดาห์ 18 (17 2 36) 
 

ปีการศึกษาที ่2 / ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ (บ ป ต) 
CSC 103 สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์ 3 (3 0 6) 
CSC 104 กฎเกณฑแ์ละความหมายของภาษาโปรแกรม 3 (3 0 6) 
CSC 319 การพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงออ็บเจกต์ 3 (3 0 6) 
CSC 210 การวเิคราะห์และออกแบบขั้นตอนวธีิ 3 (3 0 6) 
LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวชิาการ 3 (3 0 6) 
GEN 231  มหศัจรรยแ์ห่งความคิด 3 (3 0 6) 

รวม 54 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 18 (18 0 36) 
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ปีการศึกษาที ่2 / ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ (บ ป ต) 

CSC 213 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3 0 6) 
CSC 317 ระบบปฏิบติัการ 3 (3 0 6) 
CSC 320 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2 2 6) 

LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 2 3 (2 2 6) 
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต 3 (3 0 6) 
GEN xxx วชิาเลือกศึกษาทัว่ไป 1 3 (3 0 6) 

รวม 56 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 18 (16 4 36) 
 นกัศึกษาท่ีตอ้งการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาตอ้งแจง้ความจ านงเรียนแผนการเรียนสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 
2 ปีการศึกษาท่ี 2 หากคณะกรรมการหลกัสูตรอนุมติั จะเปล่ียนไปใชแ้ผนการเรียนสหกิจศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษาท่ี 3 และไปฝึกงานแบบสหกิจในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
แผนการศึกษาปกติ 

ปีการศึกษาที ่3 / ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ (บ ป ต) 
CSC 318 ระบบฐานขอ้มูล 3 (3 0 6) 
CSC 321 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 (3 0 6) 

CSC 323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3 (3 0 6) 
LNG 221 การพดูเพื่อการส่ือสาร 1 3 (3 0 6) 
LNG 241 การเขียนเชิงวชิาการ 1 3 (3 0 6) 
GEN 351 การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้ า 3 (3 0 6) 

รวม 54 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 18 (18 0 36) 

ให้นกัศึกษาลงทะเบียนวิชา CSC 395 การฝึกงานวิชาชีพ ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 แต่ให้ฝึกงานใน
ภาคฤดูร้อนปีการศึกษาท่ี 3 นกัศึกษาจะตอ้งเตรียมตวัสมคัรฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ปีการศึกษาที ่3 / ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ (บ ป ต) 

CSC 340 ปัญญาประดิษฐ์ 3 (3 0 6) 
CSC 424 การจดัการโครงงานซอฟตแ์วร์ 3 (3 0 6) 
CSC 394 เตรียมฝึกงานวชิาชีพ 1(S/U) (1 0 2) 
CSC 395 การฝึกงานวชิาชีพ (ภาคฤดูร้อน อยา่งนอ้ย 240 ชัว่โมง) 2(S/U) (0 35 6) 
CSC 498 โครงงานวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1  (อยา่งนอ้ย 135 ชัว่โมง) 3 (0 6 9) 
CSC xxx วชิาเลือกดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1 3 (3 0 6) 
LNG 242  การเขียนเชิงวชิาการ 2 3 (3 0 6) 
GEN xxx  วชิาเลือกศึกษาทัว่ไป 2 3 (3 0 6) 

รวม 63 ช่ัวโมง / สัปดาห์ (ไม่รวม CSC 395) 19 (16 6 41) 
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ปีการศึกษาที่  4  / ภาคการศึกษาที ่ 1  หน่วยกติ (บ ป ต) 
CSC 261 สถิติส าหรับนกัวิทยาศาสตร์  3 (3 0 6) 
CSC 401 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3 (2 2 6) 
CSC 499 โครงงานวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2 (อยา่งนอ้ย 135 ชัว่โมง) 3 (0 6 9) 
CSC xxx วชิาเลือกดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2  3 (3 0 6) 
CSC xxx วชิาเลือกดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 3 3 (3 0 6) 
XXX xxx วชิาเลือกเสรี 1 3 (3 0 6) 

รวม 61 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 18 (14 8 39) 
 

ปีการศึกษาที่  4  / ภาคการศึกษาที ่ 2 หน่วยกติ (บ ป ต) 
LNG 411 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชีพ 3 (3 0   6) 
CSC xxx วชิาเลือกดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 4 3 (3 0      6) 
XXX xxx วชิาเลือกเสรี 2 3 (3 0   6) 

รวม 27 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 9 (9 0 18) 
 

แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 ในแผนการศึกษาสหกิจศึกษา นกัศึกษาจะไปฝึกงานตลอดภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 โดยวชิาสหกิจ
ศึกษานั้นมีจ านวน 6 หน่วยกิต  ดงันั้นนกัศึกษาจะเรียนวชิาเลือกทางวทิยาการคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 3 วชิาเท่านั้น  นกัศึกษา
ตอ้งลงเรียนวชิาบางส่วนล่วงหนา้เพื่อให้จบการศึกษาในระยะเวลาปกติ 
 

ปีการศึกษาที ่3 / ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ (บ ป ต) 
CSC 318 ระบบฐานขอ้มูล 3 (3 0 6) 

CSC 323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3 (3 0 6) 
CSC 321 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 (3 0 6) 
LNG 221 การพดูเพื่อการส่ือสาร 1 3 (3 0 6) 
LNG 241 การเขียนเชิงวชิาการ 1 3 (3 0 6) 
GEN 351 การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้ า 3 (3 0 6) 

GEN 351 วชิาเลือกเสรี 1 3 (3 0 6) 
รวม 64 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 21 21 0 42) 
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ปีการศึกษาที ่3 / ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ (บ ป ต) 

CSC 340 ปัญญาประดิษฐ์ 3 (3 0 6) 
CSC 424 การจดัการโครงงานซอฟตแ์วร์ 3 (3 0 6) 
CSC 498 โครงงานวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1  (อยา่งนอ้ย 135 ชัว่โมง) 3 (0 6 9) 
CSC xxx วชิาเลือกดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1 3 (3 0 6) 
LNG 411 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชีพ 3 (3 0 6) 
LNG 242  การเขียนเชิงวชิาการ 2 3 (3 0 6) 
GEN xxx  วชิาเลือกศึกษาทัว่ไป 2 3 (3 0 6) 

รวม 69 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 21 (18 6 45)
 

 
ปีการศึกษาที่  4  / ภาคการศึกษาที ่ 1  หน่วยกติ (บ ป ต) 

CSC 261 สถิติส าหรับนกัวทิยาศาสตร์  3 (3 0   6) 
CSC 401 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3 (2 2 6) 
CSC 499 โครงงานวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2 (อยา่งนอ้ย 135 ชัว่โมง) 3 (0 6 9) 
CSC xxx วชิาเลือกดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2 3 (3 0 6) 
CSC xxx วชิาเลือกดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 3 3 (3 0 6) 
XXX xxx วชิาเลือกเสรี 2 3 (3 0 6) 

รวม 61 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 18 (14 8 39) 
 

ปีการศึกษาที่  4  / ภาคการศึกษาที ่ 2 หน่วยกติ (บ ป ต) 
CSC 396 สหกิจศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์) 6 (0 35 18) 

รวม 53 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 6 (0 35 18) 
 

3.1.5. ค าอธิบายรายวชิา  
 ค  าอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

วทิยาการคอมพิวเตอร์ ดูในภาคผนวก ก. และ ค. 
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  3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

ล าดบั 
ช่ือ-สกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวชิาการและ 
เลขประจ าตัวประชาชน) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวชิา) 

 
 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ต าแหน่ง 
วชิาการ 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  

ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 

1 นายสยาม แยม้แสงสงัข ์
 

M.Sc. 
(Computer Science) 

University of Texas at 
Dallas (2540) 

- 6 6 6   6 6 

2 นายพิเชฏฐ์  ล่ิมวชิรานนัต ์  
  

วท.ม.  
(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(2542) 

- 6 6 6   6 6 

3 นายมนตรี สุภทัทธรรม 
 

วท.ม. 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี พระ
จอมเกลา้ธนบุรี (2543) 

- 6 6 6   6 6 

4 นางสาวอนัฮวา นิลรัตน์ศิริกุล 
       

วท.ม. 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี พระ
จอมเกลา้ธนบุรี (2544) 

- 6 6 6   6 6 

5 นางสาวสุณิสา สถาพรวจนา 
     

วท.ม. 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี พระ
จอมเกลา้ธนบุรี (2546) 

- 6 6 6   6 6 

  หมายเหตุ: ภาระงานสอนและผลงานวชิาการตามเอกสารแนบ (ค.ประวตัิอาจารย์ประจ าหลกัสูตร) 

  3.2.2. อาจารย์ประจ า  

ล าดบั 
ช่ือ-สกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวชิาการและ 
เลขประจ าตัวประชาชน) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวชิา), 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 
 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ต าแหน่ง 
วชิาการ 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  

ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 

1 นายชลเมธ อาปณิกานนท ์         
 

Ph.D. Electrical 
Engineering 

(Hardware and Software 
Systems) 

The Georgia Institute of 
Technology (2547) 

- 6 6 6   6 6 

2 นายณรงคฤ์ทธ์ิ วราภรณ์            
            

Ph.D. 
(Computer Science) 

 

The Graduate Center, City 
University of New York 
(2549) 

- 6 6 6   6 6 

3 นายพรชยั มงคลนาม                
              

Ph.D. 
(Computer Science) 

Arizona State University 
(2546) 

- 6 6 6   6 6 

4 นางสาววิทิดา จงศุภชยัสิทธ์ิ       
            

ปร.ด. 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี พระ
จอมเกลา้ธนบุรี (2551) 

- 6 6 6   6 6 

5 นายโอฬาร โรจนพรพนัธ์ุ           
 

Ph.D. 
(Electrical Engineering) 

The University of New 
South Wales (2550) 

 6 6 6   6 6 

6 นางสาวชาคริดา นุกูลกิจ            
 

Ph.D. 
(Computer Science) 

University of Alabama  
(2544) 

ผศ. 6 6 6   6 6 

7 นายวชิรศกัด์ิ วานิชชา               
        

Ph.D. 
(Information Science) 

 

Japan Advance Institute of 
Science and Technology 
2547) 

ผศ. 6 6 6   6 6 

8 นายบณัฑิต วรรธนาภา     
 

วศ.ด. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สถาบนัทคโนโลยแีห่ง 
เอเซีย (2547) 

- 6 6 6   6 6 
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9 Mr. Jonathan Hoyin Chan 
            

Ph.D. 
(Chemical Engineering) 

University of  Toronto 
(2538) 

ผศ. (IT) 6 6 6   6 6 

 

3.2.3. อาจารย์พเิศษ 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล 

(ระบุต  าแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจ าตวัประชาชน) 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวิชา), 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ต าแหน่ง 

วชิาการ 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  

ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 

1 นายสุเทพ วิเชียรดิลกกุล           
 

M.Sc. (Engineering 
Computer) 

University of Minnesota 
(2544) 

- 3 3 3   3 3 

 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกจิศึกษา)  

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ณัฑิต มีความตอ้งการให้บณัฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเขา้สู่
การท างานจริง ดงันั้นในหลกัสูตรจึงมีรายวชิาการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
4.1. ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 
(1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้  

ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาทางธุรกิจโดยใชว้ทิยาการคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือไดอ้ยา่ง  
       เหมาะสม 
(3)  มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
(4)  มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจนสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถาน 
      ประกอบการได ้
(5)  มีความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได้ 

4.2. ช่วงเวลา  
การฝึกงานวชิาชีพจะด าเนินการในภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีท่ี 3 ก่อนข้ึนชั้นปีท่ี 4 ส าหรับนกัศึกษาแผนการ
เรียนสหกิจศึกษาจะฝึกงานแบบสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  
5.1. ค าอธิบายโดยย่อ  

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีนกัศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามาประยุกตใ์นการท าโครงงาน 
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นกัศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน ซอฟตแ์วร์ท่ี

ไดจ้ากโครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้
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5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 3 และภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี 4 

5.4. จ านวนหน่วยกติ 
6 หน่วยกิต 

5.5. การเตรียมการ  
มีการจดัประชุมนักศึกษาก าหนดชั่วโมงการให้ค  าปรึกษา จดัท าบนัทึกการให้ค  าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกบัโครงงานทางเวบ็ไซต ์และปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ อีกทั้งมีตวัอยา่งโครงงานใหศึ้กษา 
5.6. กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ท่ีบนัทึกในสมุดให้ค  าปรึกษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และ

ประเมินผลจากรายงานท่ีไดก้ าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและการท างานของระบบ โดย
โครงงานดงักล่าวตอ้งสามารถท างานได้ในเบ้ืองตน้ โดยเฉพาะการท างานหลกัของโปรแกรม และการจดัสอบการ
น าเสนอ ตอ้งมีกรรมการสอบไม่ต ่ากวา่ 3 คน 

 

หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าท่ีเป็น

พลเมืองดี รับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสังคม 
 

ส่งเสริมและสอดแทรกใหน้กัศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้
เทคโนโลยใีนการพฒันาสังคมท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ีอาจมีการ
จดัค่ายพฒันาชุมชน เพื่อให้นกัศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือ
เผยแพร่ความรู้ท่ีไดศึ้กษามา 

( 2 ) มี คว าม รู้พื้ นฐ านในศาสต ร์ ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบ
วชิาชีพ และศึกษาต่อในระดบัสูง 

รายวิชาบงัคบัของหลกัสูตรตอ้งปูพื้นฐานของศาสตร์และ
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มี
ปฏิบติัการ แบบฝึกหดั โครงงาน และกรณีศึกษาให้นกัศึกษา
เขา้ใจการประยกุตอ์งคค์วามรู้กบัปัญหาจริง  

(3) มีความรู้ทนัสมยั ใฝ่รู้ และมีความสามารถพฒันา
ความรู้ เพื่อพฒันาตนเอง พฒันางานและพฒันา
สังคม 

รายวิชาเลือกท่ีเปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาค
บงัคบั และปรับตามวิวฒันาการของศาสตร์ มีโจทยปั์ญหาท่ี
ทา้ทายใหน้กัศีกษาคน้ควา้หาความรู้ในการพฒันาศกัยภาพ 

(4) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
เป็นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาตอ้งมีโจทยปั์ญหา แบบฝึกหดั หรือโครงงาน ให้
นกัศึกษาไดฝึ้กคิด ฝึกปฏิบติั ฝึกแกปั้ญหา แทนการท่องจ า 
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(5) มีความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีทกัษะการ
บริหารจดัการและท างานเป็นหมู่คณะ 

 

โจทยปั์ญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจดัแบบ
คณะท างาน แทนท่ีจะเป็นแบบงานเด่ียว เพื่อส่งเสริมให้
นกัศึกษาไดฝึ้กฝนการท างานเป็นหมู่คณะ  
 

(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล 
รวบรวมความรู้ท่ีนอกเหนือจากท่ีได้น าเสนอในชั้นเรียน 
และเผยแพร่ความรู้ท่ีไดร้ะหวา่งนกัศึกษาดว้ยกนั หรือให้กบั
ผูส้นใจภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารและใชเ้ทคโนโลยไีดดี้ 

 

มีระบบเพื่อส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหมู่นกัศึกษา
หรือบุคคลภายนอกท่ีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ท่ี
ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปล่ียน
ความรู้ 

(8) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา ติดตั้ง 
และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ขอ้ก าหนด 

ต้องมีวิชาท่ีบูรณาการองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามา (เช่น วิชา
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์) ในการวิเคราะห์ ออกแบบ 
พฒันา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ตามขอ้ก าหนด
ของโจทยปั์ญหาท่ีไดรั้บ  

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1. การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  

 2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
(6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคลองคก์รและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

2.1.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั เช่น การเขา้ชั้นเรียนให้

ตรงเวลา และการแต่งกายท่ีเหมาะสม 
(2) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้ห้องเรียน 
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(3) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกยอ่งนกัศึกษาท่ีท าดี ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ 

(4) ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
(3) ประเมินการท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2. ความรู้  
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ 

ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
(3) สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบ

คอมพิวเตอร์ใหต้รงตามขอ้ก าหนด 
(4) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและววิฒันาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยกุต ์
(5) รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อยา่งต่อเน่ือง 
(6) มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิาท่ีศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของ

เทคโนโลยใีหม่ๆ 
(7) มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการประยกุตซ์อฟตแ์วร์ท่ีใชง้านไดจ้ริง  
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.2.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้  
(1) ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุตท์างปฏิบติัใน 

สภาพแวดลอ้มจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามลกัษณะ
ของรายวชิาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานั้น ๆ 

(2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวทิยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  

(3) จดัใหมี้การเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
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(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีน าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายงานของผูป้ระกอบการท่ีรับนกัศึกษาไปฝึกงานหรือท าสหกิจศึกษา 

2.3. ทกัษะทางปัญญา  
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  
(4) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 2.3.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1) กรณีศึกษาทางการประยกุตใ์ชว้ทิยาการคอมพิวเตอร์ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 

 2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงาน

ในชั้นเรียน และ การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
(2) สังเกตพฤติกรรม 

2.4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ 

(1) สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 

(3) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(4) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

2.4.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้ห้องเรียน 
(2) การใชก้รณีศึกษา 
(3) การแลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากรกบัสถาบนัอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
(4) ศึกษาดูงาน และการเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวชิาการ 



 25 
 

2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
(2) สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของ

ขอ้มูล 
(3) สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2.5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์
(3) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบของส่ือการน าเสนอ

อยา่งเหมาะสม  
(4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 

2.5.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้ห้องเรียน 
(2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ ใหน้กัศึกษาไดว้เิคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์

เสมือนจริง และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  
(3) การเรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     วทิยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ การอภิปราย 
กรณีศึกษาต่างๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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                               3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)              
                                          3.1  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้วชิาศึกษาทัว่ไป  

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง   
         
 
             เกณฑม์าตรฐานคณุวุฒ ิ  
                  ระดบัอดุมศกึษา 
 

 
 
 
 
 
          
 
         รายวชิา 

1. ดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม 

2. ดา้นความรู ้
3. ดา้นทักษะ
ทางปัญญา 

4. ดา้นทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
สือ่สาร และการใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ดา้นการเรยีนรู ้
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กลุม่วชิาบงัคบั 
 

                          

GEN 101 พลศกึษา                             

GEN 111 มนุษยก์ับหลักจรยิศาสตร์
เพือ่การด าเนนิชวีติ  

                          

GEN 121 ทักษะการเรยีนรูแ้ละการ
แกปั้ญหา  

                          

GEN 231 มหัศจรรยแ์หง่ความคดิ                        
 

 
 

   

GEN 241 ความงดงามแหง่ชวีติ                       
 
 

 
 

   

GEN 351 การบรหิารจัดการยุคใหม่

และภาวะผูน้ า 
                          

LNG 105 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ
ส าหรับนักศกึษานานาชาต ิ 

                          

LNG 106 การฟังและการพดูเชงิ
วชิาการ  

                          

LNG 107 การอา่นและการเขยีนเชงิ
วชิาการ  

                          

LNG 108 การเรยีนรูแ้บบองิเนือ้หาวชิา                           
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             เกณฑม์าตรฐานคณุวุฒ ิ  
                  ระดบัอดุมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
          
 
         รายวชิา 

1. ดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม 

2. ดา้นความรู ้
3. ดา้นทักษะ
ทางปัญญา 

4. ดา้นทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
สือ่สาร และการใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ดา้นการเรยีนรู ้
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กลุม่วชิาบงัคบัเลอืก 
 

                          

GEN 301การพัฒนาสขุภาพแบบองค์
รวม 

                          

GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง                            

GEN 311 จรยิศาสตรใ์นสังคมฐาน
วทิยาศาสตร ์ 

                          

GEN 411 การพัฒนาบคุลกิภาพและ
การพดูในทีส่าธารณะ  

    
 
 

 
 

 
 

                   

GEN 321 ประวัตศิาสตรอ์ารยธรรม                            

GEN 421 สังคมศาสตรบ์รูณาการ  
 

                          

GEN 331 มนุษยก์ับการใชเ้หตผุล                            

GEN 341 ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ไทย                            

GEN 441 วัฒนธรรมและการ
ทอ่งเทีย่ว  

                          

GEN 352 เทคโนโลยแีละนวัตกรรม
เพือ่การพัฒนาอยา่งย่ังยนื 

                          

GEN 353 จติวทิยาการจัดการ                            

LNG 211 การฟังอยา่งมปีระสทิธผิล                            

LNG 212 ทักษะการน าเสนองาน                            

LNG 213 การเขยีนรายงานการ
ปฏบัิตกิาร  

                          

LNG 293 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร
และงานอาชพี 

                          



 28 
 

3.2 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา วชิาวทิยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ ทีส่อนให้กับต่างคณะ 

   ความรับผดิชอบหลกั      ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทางปัญญา 4.  ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

MTH 101  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1                          

MTH 102  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2                          

 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (1)  เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของ

ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซ่ือสัตยสุ์จริต  
      (2)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
      (3)  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 

สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบัความส าคญั เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

     (4)  สามารถวเิคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องคก์ร สังคมและ 

2.  ด้านความรู้  
    (1)  มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

วทิยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยกุตก์บังาน
ทางดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและ
วศิวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

    (2)  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญั ทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั ในเน้ือหาของสาขาวชิา
เฉพาะดา้นทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

     (3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบั
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     (4)  สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวธีิการท่ี

  3.  ด้านทกัษะทางปัญญา   
     (1) มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี  
     (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ สรุป

ประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  
     (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้น

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งมี
ระบบ รวมถึงการใชข้อ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

   (4)    มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับ
ใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 
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ส่ิงแวดลอ้ม 
    (5)   มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ และมีความรับผดิชอบ

ในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพ รวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสังคม
ของวชิาชีพวทิยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั 

เหมาะสม รวมถึงการประยกุตเ์คร่ืองมือท่ีเหมาะสม  
     (5)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน 

ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้

   (5)    สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ  และทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางองค ์ 
ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ  

4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
     (1)   สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนา

ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในวชิาท่ีศึกษามาส่ือสารต่อ
สังคมไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสม 

      (2)   สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การ
แกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า 
หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 

      (3)  สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ของ
ตนเอง  

      (4)  รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ี
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตวัและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความ
รับผดิชอบ 

      (5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     (1)  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 

     (2)  มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุต ์ต่อการ
แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

     (3)  สามารถประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร ท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

     (4)  มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การ
เขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ัญญลกัษณ์ 

     (5)  สามารถใชเ้คร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เพื่อประกอบวชิาชีพในสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งได ้ 
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                              3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์  
 ความรับผดิชอบหลกั  o ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
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 
CSC 101 วทิยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  o o o o  o o  o           o o  o  o o  o o 

CSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 o  o o o  o   o o o o  o o o    o  o  o  o o o 

CSC 103 สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบ
คอมพิวเตอร์ 

  o   o o  o  o     o  o  o   o   o  o o

CSC 104 กฎเกณฑแ์ละความหมายของภาษา
โปรแกรม  

                             

CSC 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2                              

CSC 165 คณิตศาสตร์ดิสครีต o o o o   o  o           o o  o  o  o o o 

CSC 208 ตรรกะดิจิทลั                              

CSC 209 โครงสร้างขอ้มูล o o o o o  o   o   o o o o o o o  o  o     o o 

CSC 210 การวเิคราะห์และออกแบบขั้นตอน
วธีิ 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
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 
CSC 213 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ                             

CSC 261 สถิติส าหรับนกัวทิยาศาสตร์ o o o o o o o      o o o o o  o  o  o     o o

CSC 317 ระบบปฏิบติัการ                             

CSC 318 ระบบฐานขอ้มูล o   o o    o o  o o  o  o o  o  o  o    o  

CSC 319 การพฒันาซอฟตแ์วร์เชิง                
ออ็บเจกต ์

                            

CSC 320 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ o   o o        o            o   o 

CSC 321 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์                             

CSC 323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ                             

CSC 334 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บั
คอมพิวเตอร์ 

                             

CSC 335 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ o o o o o o o   o o o o  o   o o  o  o  o   o o 

CSC 337 ชีวสารสนเทศขั้นตน้                              
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
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 
CSS 340 ปัญญาประดิษฐ์                              

CSC 344 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ   o  o o     o  o  o o o      o   o    

CSC 351 เทคโนโลยกีารเช่ือมต่อเครือข่าย o   o o        o            o   o 

CSC 352 แอบพลิเคชนับนอินเทอร์เน็ต                             

CSC 394 เตรียมฝึกงานวชิาชีพ                                                                                                     

CSC 395 การฝึกงานวชิาชีพ                                                                                                      

CSC 396 สหกิจศึกษา                                   

CSC 401 ภาษาโปรแกรมทางเลือก                             

CSC 424 การจดัการโครงงานซอฟตแ์วร์                             

CSC 433 การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์                              

CSC 435 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ o o o o o  o             o  o       
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
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 
CSC 438 การบริหารบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                            

CSC 446 การท าเหมืองขอ้มูล                             

CSC 485 เทคนิคการจ าลองสถานการณ์                             

CSC 486 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ   o      o o o         o o     o  o o

CSC 489 การจดัการความมัน่คงของ
คอมพิวเตอร์ 

 o   o               o o o o  o   o 

CSC 498 โครงงานวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1                                                                                  

CSC 499 โครงงานวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2                             

CSC 491-497 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทาง
วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1-7 

 o   o    o       o       o      o

  หมายเหตุ: วชิา CSC 491-497 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1-7  ผูส้อนสามารถก าหนด ผลการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความเหมาะสมของรายวชิาไดเ้ม่ือมีการเปิดสอน  
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1.คุณธรรม จริยธรรม      
1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์

สุจริต  
2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและ

สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพใน

คุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคล

องคก์รและสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

2.ความรู้         
1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาท่ี  

ศึกษา 
2) สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทาง

คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ี
เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

3) สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง 
ตามขอ้ก าหนด 

4) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและววิฒันาการคอมพิวเตอร์  
5) รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อยา่ง

ต่อเน่ือง 
6) มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิาท่ีศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการ

เปล่ียนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ 
7) มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการประยกุตซ์อฟตแ์วร์ท่ีใชง้าน 

ไดจ้ริง  
8) สามารถบูรณาการความรู้ในท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี 

เก่ียวขอ้ง  
 
 
 
 

3.ทกัษะทางปัญญา       
1) คิดอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่ง

เป็นระบบ 
2) สามารถสืบคน้ ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

3)สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ตอ้งการ  

4)สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะ
กบัการแกไ้ขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
1) สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การ

แกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือ
ในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 

3) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงาน

ในกลุ่ม 
5) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้ง

ส่วนตวัและส่วนรวม รวมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 

6) มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ   
1) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ี

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
2) สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทาง

คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
สร้างสรรค ์

3) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของส่ือการน าเสนออยา่งเหมาะสม  

4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ภาคผนวก ฉ.) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1. การทวนสอบระหว่างการศึกษา 
 (1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลกัสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 
 (2) มีการทวนสอบมาตรฐานขอ้สอบและการวดัผลการสอบ  

 (3) มีการสัมภาษณ์นกัศึกษาโดยผูท้รงคุณวุฒินอกหลกัสูตร 
2.2. การทวนสอบหลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

(1)  ภาวะการณ์ไดง้านท า และ/หรือ ความกา้วหนา้ในสายงานของผูส้ าเร็จการศึกษา   
(2)  การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผูส้ าเร็จการศึกษาและเขา้ท างานในสถาน  

 ประกอบการนั้น ๆ  
(3)  การประเมินจากผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวชิาท่ี  

                 เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร     

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(ภาคผนวก ฉ.) 

หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ให้มีความรู้และเขา้ใจนโยบายของมหาวิทยาลยั/คณะ 

ตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน 
(2) ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวจิยัอยา่ง 

ต่อเน่ืองโดยผา่นการท าวจิยัสายตรงในสาขาวชิาท่ีไม่ใช่วจิยัในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษา การสนบัสนุนดา้นการ
ฝึกอบรมทางวชิาการและวชิาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1. การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  
(1)  ส่งเสริมอาจารยใ์หเ้พิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลใหท้นัสมยั 

    (2)   การจดัอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อแนะน าการจดัการเรียนการสอน 
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2.2. การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ๆ  
(1) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยัอย่าง

ต่อเน่ือง การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุม
ทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ 

(2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และคุณธรรม 
(3) มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาคอมพิวเตอร์ 
(4) ส่งเสริมการท าวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลกั และเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญใน

สาขาวชิาชีพ เป็นรอง 
(5) จดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวจิยั 
(6) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกลุ่มวจิยัต่าง ๆ ของคณะ 
(7) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการต่าง ๆ ของคณะ 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร  
 คณะกรรมการประจ าคณะจะก าหนดนโยบายปฏิบติัให้แก่ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เพื่อวางแผนการ
จดัการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมขอ้มูลส าหรับใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดย
อาจารยแ์ละนกัศึกษาสามารถกา้ว
ทนัหรือเป็นผูน้ าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาคอมพิวเตอร์ 

2.กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้งความรู้
ความสามารถในวชิาการวชิาชีพ ท่ี
ทนัสมยั 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลกัสูตร
ใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 

4 . มีก า รประ เ มินมาตรฐานของ
หลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 

1.  พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั     
มาตรฐาน ACM/IEEE และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรทุกๆ 
5 ปี 

3. จดัแนวทางการเรียนใหมี้ทั้งภาค 
ทฤษฎีและภาคปฏิบติั และมีแนว
ทางการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัดว้ยตนเอง 

4. จัดให้มีนักพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อ
ช่วยกระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่
รู้ 

5. ก าหนดให้อาจารย์ท่ีสอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต ่ ากว่าปริญญาเอก และ/หรือ 
เป็นผูมี้ต  าแหน่งทางวิชาการ หรือ 

1. หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

2. จ  านวนและรายช่ือคณาจารย์
ประจ า ประวติัอาจารยด์า้น
คุณวฒิุประสบการณ์ และการ
พฒันาอบรมของอาจารย ์

3. ผลการประเมินการเรียนการสอน 
    อาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 
4. ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี 
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะฯทุกปี 

5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ปี 

  6. ประเมินผลโดยบณัฑิตผูส้ าเร็จ  
การศึกษาทุกปี 
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ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น   
6. สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็น
ผูน้ าในทางวชิาการ และ/หรือ เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาชีพสาขา
คอมพิวเตอร์หรือในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. ส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

8. มีการประเมินหลกัสูตรโดย 
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายใน
ทุกปี และภายนอกอยา่งนอ้ยทุก 4 
ปี 

9. จดัท าฐานขอ้มูลทางดา้นนกัศึกษา 
อาจารย ์อุปกรณ์ เคร่ืองมือวจิยั 
งบประมาณ ความร่วมมือกบั 

    ต่างประเทศ ผลงานทางวชิาการทุก
ภาคการศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

10. ประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตร 
และการเรียนการสอนโดยผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1. การบริหารงบประมาณ 

แสวงหารายไดส้มทบงบประมาณแผ่นดินโดยการจดัการสอนภาคพิเศษและการบริการวิชาการ พิจารณา
จดัสรรงบประมาณค่าใชจ่้ายตามความจ าเป็น ก าหนดวงเงินค่าใชจ่้ายในแต่ละรายวชิา 
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

 

ล าดับ ช่ืออุปกรณ์ 
บริหารจัดการ
งานส านักงาน 

บริหารจัดการด้าน 
การเรียนการสอน 

  หน่วย
นับ 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 86 284 เคร่ือง 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 2 17 เคร่ือง 
3 เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ 20 8 เคร่ือง 
4 เคร่ืองพิมพส์ าเนาดิจิทลั 1 - เคร่ือง 
5 อุปกรณ์ต่อพว่ง  - 8 ตวั 
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6 เคร่ืองฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์  5 3 เคร่ือง 
7 เคร่ืองจบัภาพสามมิติ (Visualizer) 1 15 เคร่ือง 
8 เคร่ืองสแกนเนอร์ 4 3 เคร่ือง 
9 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 3 - เคร่ือง 

10 กลอ้งดิจิทลั 6 3 เคร่ือง 
11 กลอ้งวดิีทศัน์ 2 2 เคร่ือง 
12 เคร่ืองขยายสัญญาณ  (Amplifier) - 23 ตวั 
13 ไมลโ์ครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) - 26 ชุด 
14 เกา้อ้ี (หอ้งเรียน) - 575 ตวั 
15 ระบบกลอ้งวงจรปิด 35 - ตวั 
16 ระบบ Access Control 38 - ตวั 
17 ระบบ Videoconference - 4 ระบบ 
18 ระบบปรับการรับส่งขอ้มูลบนเครือข่าย  - 4 ระบบ 
19 ระบบเครือข่าย LDAP Server 1 - ระบบ 
20 ระบบบริหารจดัการงานพิมพ ์ - 1 ระบบ 
21 อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (Storage e-Learning 1 Tera) - 2 ระบบ 
22 ระบบจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) 1 - ระบบ 
23 เคร่ืองแม่ข่ายส าหรับระบบห้องเรียนเสมือนจริง - 1 ชุด 
24 การเช่าเคร่ืองแม่ข่ายพร้อมซอฟตแ์วร์บริหารจดัการ - 4 ชุด 
25 Access Point Wireless LAN 11 17 ชุด 
26 Layer 3 Switch 1 - ระบบ 
27 เคร่ืองเมนเฟรม อุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมซอฟตแ์วร์ - 1 ระบบ 
28 ระบบ E-Learning    1 ระบบ 
29 Network Switch    27 ตวั 

จ านวนส่ือการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ ประเภท 

ล าดับ ส่ือการเรียนรู้ หมวด ไทย ต่างประเทศ รวม 
1 หนงัสือ (เล่ม) เทคโนโลยสีารสนเทศและอ่ืน ๆ 701 4,223 4,924 
2 วารสาร (เล่ม) เทคโนโลยสีารสนเทศและอ่ืน ๆ 1,163 907 2,170 
3 วทิยานิพนธ์/

โครงงาน (เล่ม) 
วทิยานิพนธ์ และ/หรือโครงงาน
ระดบับณัฑิตศึกษา 

784 - 784 

  โครงงานระดบัปริญญาตรี 791 - 791 
4 ซีดีรอม (แผน่) ซีดีรอมการศึกษา 5,989 - 5,989 
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5 ดีวดีีรอม (แผน่) ดีวดีีรอมการศึกษา 827 - 827 

2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส าคญัของสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คือเคร่ืองมืออุปกรณ์ห้องปฏิบติัการ 
เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมให้แก่บณัฑิตส่วนใหญ่ในการท างานจริงในวงการคอมพิวเตอร์ จึงมี
ความจ าเป็นท่ีนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเคร่ืองมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิด                   
ความเขา้ใจหลกัการ วิธีการใช้งานท่ีถูกตอ้ง และมีทกัษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศทั้ง
ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และส่ือการสอนส าเร็จรูป เช่น วิดีทศัน์วิชาการ ซอฟต์แวร์ และส่ือประกอบการสอนท่ี
จดัเตรียมโดยผูส้อน ดงันั้นตอ้งมีทรัพยากรขั้นต ่าเพื่อจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 

(1) มีห้องเรียนท่ีมีส่ือการสอนและอุปกรณ์ท่ีทนัสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบติังานสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) มีหอ้งปฏิบติัการท่ีมีความพร้อมทั้งวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ
ซอฟต์แวร์ท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบติัการ
ส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ  

(3) มีเจา้หน้าท่ีสนบัสนุนดูแลส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟตแ์วร์ท่ีใช้ประกอบการ
สอนท่ีพร้อมใชป้ฎิบติังาน 

(4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกในการสืบคน้ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนมีหนงัสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
ในจ านวนท่ีเหมาะสม โดยจ านวนต าราท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีมากกวา่จ านวนคู่มือ 

(5) มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบติัการระหวา่งการเรียนการสอนในวิชาปฏิบติัการ ต่อจ านวน
นกัศึกษาในอตัราส่วน เป็นอยา่งนอ้ย 1:2 

(6) มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบติัการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบติัการ ต่อ
จ านวนนกัศึกษาในอตัราส่วน เป็นอยา่งนอ้ย 1:1  

(7) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเขา้ใช้ไดต้ลอด24 ชั่วโมง ทุกวนั 
โดยมีปริมาณจ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม  

(8) มีโปรแกรมท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีการ
ปรับเปล่ียนรุ่นใหม่อยา่งสม ่าเสมอทุก 3 ปี 

(9) อาจารยมี์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเองและมีการปรับเปล่ียนรุ่นใหม่อยา่งสม ่าเสมอทุก 3 ปี 
2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร  
   มีเจา้หนา้ท่ีประจ าห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนงัสือเพื่อเขา้ส านกัหอสมุด และท า
หนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ี ดา้นโสตทศันอุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความ
สะดวกในการใชส่ื้อของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย โดยมี
รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จดัให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ 
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร ส่ือและ
ช่องทางการเรียนรู้ ท่ีเพียบพร้อม 
เพื่อสนับสนุนทั้ งการศึกษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และเพื่อ
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  
 

1. จดัให้มีห้องมลัติมีเดีย ท่ีมีความพร้อม
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการ
สอน การบนัทึกเพื่อเตรียมจดัสร้างส่ือ
ส าหรับการทบทวนการเรียน 

2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการท่ีมีเคร่ืองมือ
วชิาชีพท่ีทนัสมยัในระดบัสากล เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถฝึกปฏิบติั สร้างความ
พร้อมในการปฏิบติังานในวชิาชีพ 

3.จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
ทดลองเปิด ท่ีมีทั้ งเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และพื้น ท่ี ท่ีนักศึกษาสามารถศึกษา 
ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 
ด้ ว ย จ า น วนแล ะประ สิ ท ธิ ภ าพ ท่ี
เหมาะสมเพียงพอ 

4. จดัให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ
ต ารา และส่ือดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้ ทั้ ง
ห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน 

5. จดัให้มีเคร่ืองมือทดลอง เช่น ระบบแม่
ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้
นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการการบริหารระบบ 

 

1. รวบรวมจัดท าสถิ ติจ านวน
เค ร่ือ ง มื อ อุปกรณ์  ต่ อหั ว
นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบติัการ และเคร่ืองมือ 
ความเร็วของระบบเครือข่าย
ต่อหวันกัศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนท่ีมีการฝึกปฏิบัติ
ดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ  

3.  สถิติของจ านวนหนงัสือต ารา 
และส่ือดิจิทัล ท่ีมีให้บริการ 
และสถิติการใช้งานหนังสือ
ต ารา ส่ือดิจิทลั  

4. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบติัการ  

 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1. การรับอาจารย์ใหม่  
  มีการคดัเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  

คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตร และผูส้อน จะต้องประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุง
หลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตตามคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์
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3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ  
พิจารณาจดัหาอาจารยพ์ิเศษท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือมีวฒิุการศึกษาขั้นต ่าระดบั

ปริญญาโทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯในการอนุมติั และด าเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารยพ์ิเศษต่อไป 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
    4.1. การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ  และมีความรู้ดา้น เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
    4.2. การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 
          บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของหลกัสูตร  และสามารถบริการให้อาจารยส์ามารถใช้ส่ือการสอนได้อย่าง
สะดวก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใหมี้การฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในวชิาท่ีมีการฝึกปฏิบติั 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1. การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่ นักศึกษา  

คณะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการและนกัพฒันานกัศึกษาให้แก่นกัศึกษาทุกคน โดยนกัศึกษาท่ี
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการได ้โดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะตอ้งท าหนา้ท่ี
อาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นกัศึกษา และทุกคนตอ้งก าหนดชัว่โมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นกัศึกษาเขา้
ปรึกษาได ้ นอกจากน้ี นกัพฒันานกัศึกษาจะเป็นท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน าในการจดัท ากิจกรรมแก่
นกัศึกษา 
5.2. การอุทธรณ์ของ/นักศึกษา  

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ภาคผนวก ฉ.) 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต  

1)  ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลงัส าเร็จการศึกษา บณัฑิตจ านวน 80 % สามารถหางานท าได ้ดงันั้นความ
ตอ้งการบุคลากรดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ ในตลาดแรงงานและสังคมจึงยงัมีอยูม่าก 

2) จากผลส ารวจเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรพบว่า ผูใ้ช้บณัฑิตตอ้งการบุคลากรท่ีมีทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ 
และดา้นการฝึกปฏิบติัดา้นคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 

 
ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 
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(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถา้มี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X  X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท่ีก  าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 X X X X 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น
การจดัการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการ
พฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 

(13) นกัศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลงัจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 80 

    X 

(14) บณัฑิตท่ีไดง้านท าไดรั้บเงินเดือนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่เกณฑ ์ก.พ. 
ก าหนด 

    X 
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หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) การประชุมหารือของคณาจารยเ์พื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้ค  าเสนอแนะดา้นการใชก้ลยุทธ์ในการ
สอน 

(2) การสอบถามหรือสนทนากบันกัศึกษาดา้นประสิทธิผลของการสอน 
        (3) ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
     1.2. การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) ประเมินโดยนกัศึกษาในแต่ละวชิา 
(2) การสังเกตการณ์ของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร และ/หรือ อาจารยพ์ี่เล้ียง 

 2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยส ารวจขอ้มูลจาก 

(1) นกัศึกษาปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม่ 
(2) ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
(3) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

 รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบณัฑิต 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7. ขอ้ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 
คน ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน) 
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

(1) รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ขอ้มูล จากการประเมินจากนกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ และรายงานจาก มคอ.7 
(2) วเิคราะห์ทบทวนขอ้มูลขา้งตน้ โดยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร / ประธานหลกัสูตร 

       (3)  เสนอการปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์ (ถา้มี) 
เอกสารแนบ 
ภาคผนวก  ก. ค  าอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก  ข. เปรียบเทียบรายวชิาท่ีเปล่ียนแปลงไปจากหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
ภาคผนวก  ค. เปรียบเทียบรายวชิาในหลกัสูตรกบัองคค์วามรู้มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขา 
                       คอมพิวเตอร์ 
ภาคผนวก  ง. ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาคผนวก  จ. ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
ภาคผนวก  ฉ. ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ภาคผนวก  ช. เอกสารความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
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ภาคผนวก 

ก. ค าอธิบายรายวชิา 

CSC 101 วทิยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน   3(3-0-6)  
(Foundations of Computer Science) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
ตรรกะ พืชคณิตบูลีน เลขคณิตคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ขั้นตอนวิธีเบ้ืองตน้และโครงสร้างขอ้มูล 
ปัญหาในการคน้หาและการจดัเรียงขอ้มูล กองซ้อนและการเรียกซ ้ าซับรูทีน ระบบยอ่ยของ
คอมพิวเตอร์ หน่วยขบัแผ่นบนัทึก อุปกรณ์รับเข้า/ส่งออกข้อมูล ระบบปฏิบติัการ และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
Logic, Boolean algebra, basic computer arithmetic, basic algorithms and data structures, 
searching and sorting problems, stacks and subroutine recursion, computer subsystems, disk 
drive, Input/Output devices, operating systems and computer networks.  

CSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1                  3(2-2-6) 
(Computer Programming I)  
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
แนวความคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม ตวัแปร ตวัปฏิบติัการ ชนิดขอ้มูลพื้นฐาน การรับ
และแสดงผลขอ้มูลผา่นจอเฝ้าคุม ไสตลก์ารเขียนโปรแกรมและการจดัท าเอกสาร การแก้
จุดบกพร่องโปรแกรม ค าสั่งควบคุม การวนซ ้ า ฟังกช์นั การส่งผา่นค่าพารามิเตอร์ ขอบข่ายตวั
แปร แถวล าดบัประเภทมิติเดียวและสองมิติ ขั้นตอนวธีิพื้นฐานการคน้และการเรียงล าดบั 
Fundamental concepts of programming, variables, operators, elementary types, console input 
and output, programming style and documentation, program debugging, control statements, 
loops, functions, passing parameters by values, variable scope, one and two dimensional 
arrays, basic search and sort algorithms. 
 

CSC 103 สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)  
 (Computer Architecture and Organization)  

วชิาบงัคบัก่อน : CSC 101 
ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจ า มอดูลรับเขา้/ส่งออก การเช่ือมต่อ
องค์ประกอบดงักล่าว หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม เรจิสเตอร์ หน่วยค านวณทาง
คณิตศาสตร์และตรรกะ หน่วยค าสั่งและการเช่ือมต่อของหน่วยดงักล่าว สถาปัตยกรรม                  
การออกแบบชุดค าสั่งและชนิดขอ้มูล หัวขอ้การจดัระบบ การท าไปป์ไลน์ การจดัระบบ
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คอมพิวเตอร์แบบขนาน การจดัระบบหน่วยประมวลผลหลายชุดและ การประมวลผลเชิง
เวกเตอร์  
Computer system, processor, memory and Input/Output modules, interconnections among 
these major components, central processing unit, control unit, registers, arithmetic and logic 
unit, instruction unit and interconnections among these components, architectural issues, 
instruction-set design and data types, organizational issues, pipelining, parallel organization, 
multiple processors and vector processing organizations. 
 

CSC 104 กฎเกณฑแ์ละความหมายของภาษาโปรแกรม   3(3-0-6)  
 (Syntax and Semantics of Programming Languages) 

วชิาบงัคบัก่อน : CSC 102 
บททบทวนกฎไวยากรณ์ ภาษากบักฎเกณฑ์และความหมาย การตดัค าและความคลุมเครือ รูป
ปกติแบบบาร์คสั บีเอ็นเอฟ ไวยากรณ์ของสถานะจ ากดัและตวัรู้จ  า การสแกนค า การสร้าง
ตารางรหัส ภาษาไร้บริบท พุชดาวน์ออโตมาตา เทคนิคการตดัค าแบบไร้บริบท ค าสั่งวนซ ้ า 
การแปลความก่อนหลงัและการแปลความจากซ้ายไปขวาแบบง่าย เอสแอลอาร์ และการแปล
กฎเกณฑแ์บบตรง 
Review of grammars, languages and their syntax and semantics, parsing and ambiguity, 
Backus Normal Form (BNF), finite state grammars and recognizers, lexical scanners, 
implementation of symbol tables, context-free languages, push-down automata, context-free 
parsing techniques, recursive descent, precedence and Simple Left to Right (SLR) 
translation, and syntax directed translation schemes. 
 

CSC 105  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2   3(2-2-6)  
 (Computer Programming II) 

วชิาบงัคบัก่อน : CSC 102 
อ็อบเจกต์และคลาส การห่อหุ้มเขตขอ้มูล แถวล าดบัของอ็อบเจกต์ สายอกัขระ อาร์กิวเมนต์
ของบรรทดัค าสั่ง การรับเขา้และส่งออกขอ้มูลของไฟล์ แนวคิดเร่ืองตวัช้ี โครงสร้างรายการ 
การเรียกซ ้ า การทดสอบ การทดสอบแบบอตัโนมติั  กลวิธีการทดสอบ การเขียนโปรแกรม
เชิงออ็บเจกตเ์บ้ืองตน้ ซูเปอร์คลาสและซบัคลาส ภาวะพหุสัณฐาน  โปรแกรมต่อประสาน การ
เขียนโปรแกรมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเหตุการณ์ และความรู้พื้นฐานส่วนต่อประสานกราฟิกส์กบั
ผูใ้ช ้
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Objects and classes, data field encapsulation, array of objects, strings, command-line 
arguments, file input and output, pointer concept, list structure, recursion, testing, test 
automation, testing techniques, fundamental object-oriented programming, superclasses and 
subclasses, polymorphism, abstract classes, interfaces, event-driven programming, and  GUI.  
 

CSC 165  คณิตศาสตร์ดิสครีต  3(3-0-6)  
(Discrete Mathematics) 
 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
ตรรกะประพจน์ ตรรกะประโยคเปิด ทฤษฎีจ านวนเบ้ืองตน้ วิธีการพิสูจน์ ทฤษฎีเซต การ
พิสูจน์สมบติัของเซต การนบัและความน่าจะเป็น การเรียงสับเปล่ียน การจดัหมู่ ทฤษฎีบททวิ
นาม สามเหล่ียมพาสคาล ความน่าจะเป็นอย่างมีเง่ือนไข ฟังก์ชนั หลกัการเขียนติดกนั ช่อง
นกพิราบ ความสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ล าดับบางส่วน ความสัมพนัธ์ล าดับสมบูรณ์ ล าดับ 
อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ กราฟและตน้ไม ้วิถีและวงจร ตน้ไมท้วิภาค และตน้ไมท้อดขา้ม  เคร่ือง
สถานะจ ากดั 

Propositional logic, predicate logic, elementary number theory, methods of proof, set theory, 
proving set identities, counting and probability, permutations, combinations, binomial 
theorem, Pascal's triangle, conditional probability, functions, pigeonhole principle, relations, 
partial order relations, total order relations, sequences, mathematical induction, graphs and 
trees, paths and circuits, binary trees, and spanning trees, finite state machines. 

 
CSC 208 ตรรกะดิจิทลั           3(3-0-6)  
 (Digital Logic) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
ระบบจ านวนและรหสัคอมพิวเตอร์ พีชคณิตบูลีน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ตรรกะคอม
บิเนชนันลั ฟังก์ชนัสวิทชิง รูปแบบคาโนนิคลั แผนท่ีคาร์นอฟ เทคนิคการลดรูป วงจรแนน
และวงจรนอร์หลายระดบั และภยัในวงจร การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตรรกะ ซีเควนเชียล  
การน าฟลิปฟล็อปมาสร้างตรรกะ ตวัแปรสถานะ แผนภาพแสดง  การเปล่ียนสถานะ ตาราง
แสดงสถานะ การลดจ านวนสถานะ เทคนิคการก าหนดสถานะ และสภาวะการแข่งขนั 
Number systems and computer codes, Boolean algebra, analysis and synthesis of 
combinational logic, switching function, canonical forms, Karnaugh map, minimization 
techniques, multilevel NAND and NOR circuits and hazards, analysis and synthesis of 
sequential logic, logic implementation with flip flop, state variables, state transition diagram, 
state table, minimization of states, state assignment techniques, and race conditions. 
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CSC 209 โครงสร้างขอ้มูล   3(3-0-6)  
 (Data Structures) 

วชิาบงัคบัก่อน : CSC 102  
ประเภทขอ้มูลนามธรรมในภาษาจาวา ประเภทขอ้มูลแบบตวัช้ีและเวกเตอร์ในภาษาจาวา เวลา
การรันงานและความซบัซอ้น รายการโยง กองซอ้น แถวคอย การวนซ ้ าและกรณีศึกษาดา้นการ
ค านวณ ตน้ไม ้ กราฟ ฮีปทวภิาค ขั้นตอนวธีิของตน้ไม ้ กรณีศึกษาดา้นการเรียงล าดบั ตาราง
แฮช การบีบอดัขอ้มูล และการจบัคู่สตริง  
Abstract data type in Java, pointer and vector in Java, running time and complexity, linked-
lists, stacks, queues, trees, recursion, numerical case studies, trees, graph, binary heap, tree 
algorithms, sorting case studies, hash table, data compression, and string matching. 

CSC 210 การวเิคราะห์และออกแบบขั้นตอนวธีิ  3(3-0-6) 
 (Analysis and Design of Algorithms) 

วชิาบงัคบัก่อน : CSC 209 
ปัญหาทางการค านวณ เซตและกราฟ ขั้นตอนวธีิการสืบคน้และการจดัเรียง การแกปั้ญหาแบบ 
บรูทฟอร์ซ การแบ่งแล้ว เข้ายึด  การลดแล้ว เข้ายึด  และการเป ล่ียนรูปแล้ว เข้ายึด                 
ประสิทธิภาพเชิงเส้นก ากบัของขั้นตอนวิธี การลดขั้นตอนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยการใช้การ
โปรแกรมแบบไดนามิคและขั้นตอนวิธีการแบบละโมบ การชดเชยกนัระหว่างเวลากบัเน้ือท่ี
ของการค านวณ ขีดจ ากดัของขั้นตอนวธีิ   
Computational problems, set and graphs, searching and sorting algorithms, brute force, 
divide-and-conquer, decrease-and-conquer, and transform-and-conquer approaches to 
problem solving, asymptotic efficiency of algorithms, algorithm optimizations using 
dynamic programming and greedy algorithms two major tradeoffs; space and time, of 
computing, and limitations of algorithm power.    
 

CSC 213 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  3(3-0-6)  
 (Systems Analysis and Design)  

วชิาบงัคบัก่อน : CSC 105 
องค์ประกอบของระบบ วฏัจกัรการพฒันาระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ และเคร่ืองมือ
สนบัสนุนวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ การศึกษาความเป็นไปไดข้องระบบในทางเทคนิค ทางปฏิบติั 
และทางเศรษฐกิจ การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล  การใช้แผนภาพแสดง
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล การออกแบบการรับขอ้มูล การออกแบบการแสดงผลขอ้มูล การ
ออกแบบฐานขอ้มูล การท าเอกสารประกอบ และการน าเสนอผลงาน 
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System component, System Development Life Cycle, analysis methodologies and 
Computer-Aided Software Engineering tools, technical, operational, and economical 
feasibility studies, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, input design, output 
design, database design, documentation, and presentation. 
 

CSC 261  สถิติส าหรับนกัวทิยาศาสตร์  3(3-0-6) 
    (Statistics for Scientists) 

   วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
สถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงของ ตวั
แปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดี การวิเคราะห์
ความแปรปรวนและการออกแบบการทดลอง การถดถอยเชิงเส้น และสหสัมพนัธ์การถดถอย
เชิงเส้น 
Statistics, probability theory, probability distribution, sampling distribution, estimation 
hypothesis testing, test of goodness of fit and independence, analysis of variance and 
experimental design, simple linear regression, and multiple linear regression. 

CSC 317  ระบบปฏิบติัการ    3(3-0-6) 
(Operating Systems) 
วชิาบงัคบัก่อน : CSC 103 และ CSC 209 
สถาปัตยกรรม เป้าหมายและโครงสร้างของระบบปฏิบติัการ การจดัการการประมวลผล การ
ก าหนดการการประมวลผล ความร่วมมือและการประสานเวลาของการประมวลผล สภาวะติด
ตาย การจดัการหน่วยความจ า หน่วยความจ ากายภาพ หน่วยความจ าเสมือน การจดัการหน่วย
เก็บรอง  จานบันทึก   หน่วย เก็บขั้ นสาม  หน่วย รับเข้า /ส่ งออก  แฟ้มข้อมูล   สารบบ 
ระบบปฏิบติัการแบบกระจายเบ้ืองตน้ 
Architecture, goals, and structure of operating system, process management, processes 
scheduling, process coordination and synchronization, deadlock, causes, conditions, 
prevention, memory management, physical memory, virtual memory, secondary storage 
management, disk, tertiary storage, Input/Output (I/O), file, directory, introduction to 
distributed operating systems. 
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CSC 318 ระบบฐานขอ้มูล     3(3-0-6) 
(Database Systems)  
วชิาบงัคบัก่อน : CSC 209 
ระบบฐานขอ้มูล องคป์ระกอบและสถาปัตยกรรมของฐานขอ้มูล การท าแบบจ าลองขอ้มูล การ
ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงตรรกะ และเชิงกายภาพ แบบจ าลองแบบเอ็นติต้ี-รีเลชนัชิพ การท านอร์
มอไลซ์เซชนั ภาษาของฐานขอ้มูล ภาษาเอสคิวแอล   รีเลชนันอล อลัจีบา รีเลชนันอล แคลคูลสั 
การท างานของดชันี การหาแนวทางเหมาะสมเพื่อการสืบคน้ การจดัการทรานแซคชนั 
Database systems, database components and architecture, data modeling, database logical and 
physical design, Entity-Relationship (ER) model, normalization, database languages, 
Structured Query Language (SQL), Relational Algebra, Relational Calculus, indexing, query 
optimization, and transaction management 
 

CSC 319 การพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงออ็บเจกต์  3(3-0-6)  
 (Object-Oriented Software Development) 

วชิาบงัคบัก่อน : CSC 105 
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงออ็บเจกต ์หลกัการเชิงอ็อบเจกต ์การออกแบบออ็บเจกตแ์ละ
คลาส การน าของเดิมมาใชใ้หม่ คุณภาพของโปรแกรมเชิงออ็บเจกต ์กลวธีิการปรับปรุง
คุณภาพ การจดัการขอ้ผดิพลาด ดีไซน์แพทเทิร์น ระบบและโปรแกรมประยกุตเ์ชิงออ็บเจกต ์
Object-oriented software development process, object-oriented principles, object and class 
design, reuse, object-oriented code quality, quality improvement techniques, error handling, 
design patterns, object-oriented systems and applications 
 

CSC 320 เครือข่ายคอมพิวเตอร์                   3(2-2-6) 
(Computer Networks)  
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ส่ือส่งสัญญาณ โครงสร้างการวางเคเบิล แนวคิดทัว่ไป การวาง
เคเบิลในแนวราบ ข่ายสายแกนหลกั พื้นท่ีโทรคมนาคม การทดสอบและ การรับรองการวาง
เคเบิล การออกแบบการวางเคเบิล การติดตั้งสายเคเบิล การท างานของบริดจ์ โพรโทคอลตน้
ไมแ้บบทอดขา้ม ข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ีอีเทอร์เน็ต การสลบัเส้นทางขั้นพื้นฐาน ข่ายงาน
บริเวณเฉพาะท่ีแบบเสมือนท่ีอยู่อินเทอร์เน็ต การจดัเส้นทางแบบคงท่ี การจดัเส้นทางแบบ
พลวตั โพรโทคอลการจดัเส้นทางสารสนเทศ การจดัเส้นทางแบบระยะสั้นเป็นอนัดบัแรก การ
ปรับตั้งอุปกรณ์จดัเส้นทางขั้นพื้นฐาน การเช่ือมต่อแบบอนุกรม และข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ี
แบบไร้สาย 
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Introduction to computer networks, transmission media, structured cabling, concepts, 
horizontal cabling, backbone cabling, telecommunication spaces, testing and certification of 
cabling, cabling design, cabling installation, bridging, spanning tree protocol, Local Area 
Network (LAN), Ethernet, switch basics, Virtual Local Area Network (VLAN), internet 
address, static routing, dynamic routing, Routing Information Protocol (RIP), Open Shortest 
Path First (OSPF) routing, basic router configuration, serial connection, and wireless Local 
Area Network (LAN). 

CSC 321 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์                                 3(3-0-6) 
(Software Engineering)  
วชิาบงัคบัก่อน : CSC 213 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบ้ืองตน้ กระบวนการของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความตอ้งการของ
ซอฟต์แวร์ วิธีโมเดลระบบ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกส์กบัผูใ้ช้ การออกแบบ
สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ การทดสอบซอฟตแ์วร์ การบริหารโครงงานซอฟตแ์วร์ วิวฒันาการ
ซอฟตแ์วร์ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณตน้ทุนซอฟตแ์วร์ 
การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ โมเดลการปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟตแ์วร์แบบบูรณาการ 
และเคร่ืองมือสนบัสนุนวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
Introduction to software engineering, software process, requirement analysis, system 
modeling, Graphical User Interface (GUI) design, architectural design, testing, software 
project management, software evolution, verification & validation, software cost estimation, 
software quality assurance, Capability Maturity Model Integration (CMMI), and Computer-
Aided Software Engineering (CASE) tools. 

CSC 323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ                   3(3-0-6) 
  (Management Information Systems)  

วชิาบงัคบัก่อน : CSC101 
ระบบสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อความไดเ้ปรียบ ทางธุรกิจ 
ทฤษฎีระบบค านวณผลทางธุรกิจ วิธีการในวฏัจกัรการพฒันาระบบ เทคโนโลยีการค านวณ 
และการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ ระบบจดัการฐานขอ้มูลและการใชก้ารส่ือสารขอ้มูลเป็น
พื้นฐานของระบบสารสนเทศ 
Introduction to computer-based information system, using technology as a competitive 
advantage, business computing system theory; system life cycle methodologies, computing 
technology and computer processing, database management system and data 
communications as a foundation for information system. 
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CSC 334 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์                    3(3-0-6) 
 (Human-Computer Interaction)  

 วชิาบงัคบัก่อน : CSC 213 
พฤติกรรมมนุษย ์กระบวนวิธีการบนัทึกและแปลพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์ การท างาน 
เทคนิคการสังเกต การออกแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะห์และการโมเดลงาน วิธีแสดง
ส่วนปฏิสัมพนัธ์และเคร่ืองมือสร้างตน้แบบ ขั้นตอนการเรียนรู้ การศึกษาการใชง้านและการ
วิเคราะห์โพรโทคอลการใช้ค  า ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 4 แนวทางการ
ทดลองท าจริง การเรียนรู้ของมนุษย  ์ การท านายและการเลียนแบบปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย์
กบัมนุษยแ์ละกรณีศึกษา 
Human behavior, methodologies for obtaining and interpreting human behavior: work 
activity analysis, observation techniques, questionnaire, task analysis and modeling 
techniques, methods for interface representation and prototyping tools, cognitive 
walkthroughs, usability studies and verbal protocol analysis, the four approaches to human-
computer interaction, empirical, cognitive, predictive, and anthropomorphic and case 
studies. 

 

CSC 335 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์                   3(3-0-6) 
  (Computer Graphics)  

วชิาบงัคบัก่อน : CSC 209  
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เบ้ืองตน้ พื้นฐานขั้นตอนวิธีส าหรับรูปทรงทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
ปฏิสัมพนัธ์ การสร้างรูปทรงดว้ยโอเพนจีแอลแบบทนัเวลา การมองเชิงไปป์ไลน์ การสร้างรูป
เรขาคณิต 3  มิติ การยา้ยต าแหน่ง การตั้งโมเดลกลอ้ง การให้แสง การส่องแสงและการสร้าง
พิกเซล 
Introduction to computer graphics, fundamental algorithms for two and three dimensional 
graphics, interactive, real-time rendering applications using Open Graphic Library 
(OpenGL), viewing pipeline, 3D geometry creation, transformations, the camera model, 
illumination, projections, and rasterization. 

 
CSC 337         ชีวสารสนเทศขั้นตน้                    3(3-0-6) 
 (Introduction to Bioinformatics) 

 วชิาบงัคบัก่อน : CSC 209 และ CSC 210 
การประยุกต์เทคนิคการค าณวนและวิธีการท างานดา้นการค านวณในการบริหาร และการ
วิเคราะห์ขอ้มูลด้านชีววิทยา โจทยท์างด้านไบโออินฟอร์เมติกและบทบาทของนักไบโอ
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อินฟอร์เมติกในการหาค าตอบ ความรู้เบ้ืองตน้ทางไบโออินฟอร์เมติก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ประมวลผลและฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ DNA RNA และโปรตีน การจดัหาขอ้มูลและ
ซอฟตแ์วร์ การวเิคราะห์ sequence Genomics และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัไบโออินฟอร์เมติก 

   Application of computational techniques and methods to the management and analysis of 
biological information, problems in bioinformatics and the role of bioinformatics scientists 
in the solution, basic knowledge in bioinformatics, computational tools and databases used 
in the analysis of DNA, RNA, and proteins, data and software acquisition, sequence 
analyses, genomics, and other issues in bioinformatics. 

CSC 340 ปัญญาประดิษฐ์                   3(3-0-6) 
(Artificial Intelligence) 

 วชิาบงัคบัก่อน : CSC 209 และ CSC 210  
ประวติัความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ ์การวิเคราะห์แบบมีนส์เอน ปัญญาประดิษฐ์ดั้งเดิม  การ
ประยุกตเ์ทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวนั การคน้หาโดยไม่มีการช้ีแนะ การคน้หา
โดยมีเชาวน์ปัญญาช่วย การคน้หาเม่ือมีคู่ปรปักษ ์การเล่นเกม ตรรกะเง่ือนไข ระบบผูเ้ช่ียวชาญ
โดยใช้กฎ การจัดการความไม่แน่นอนในระบบผูเ้ช่ียวชาญ ตรรกะคลุมเครือ เครือข่ายใย
ประสาทเทียม ขั้นตอนวธีิเจเนติก การโปรแกรมเจเนติก การท าเหมืองขอ้มูล 
History of Artificial Intelligence (AI), means-ends analysis, and traditional AI, AI applications 
in daily life, uninformed searches, heuristic searches, adversarial searches, game playing, 
predicate logic, rule-based expert systems, uncertainty management in expert systems, fuzzy 
logic, artificial neural networks, genetic algorithms, genetic programming, and data mining. 

CSC 344 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ                  3(3-0-6) 
  (Decision Support Systems)  

วชิาบงัคบัก่อน : CSC 340 
ภาพรวมระบบสารสนเทศ การเปรียบเทียบระบบสนบัสนุนการตดัสินใจกบัระบบสารสนเทศ
แบบอ่ืน กระบวนการตดัสินใจของมนุษย์ ระบบงานและโมเดล ชนิดและสถาปัตยกรรมของ
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ หัวขอ้ต่างๆในการสร้างระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ฮาร์ดแวร์ 
ระบบปฏิบติัการสนบัสนุนและแพลตฟอร์ม การสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อเชาวน์
ปัญญาทางธุรกิจ และการจดัการสมรรถนะทางธุรกิจ  
Overview of information systems, Decision Support Systems (DSS) vs. other Information 
System (IS), human decision making processes, systems and models, types and architecture of 
DSS, issues in implementation of DSS project, hardware, supporting Operating System (OS) 
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and platforms, mathematical models business intelligence, and business performance 
management. 

CSC 351 เทคโนโลยกีารเช่ือมต่อเครือข่าย                   3(2-2-6) 
(Internetwork Technology)  
วชิาบงัคบัก่อน : CSC 320 
ท่ีอยูไ่อพี โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต ไอพี อาร์พ อาร์อาร์พ ไอซีเอม็พี ไอจีเอม็พี แนวคิดของการ
จดัเส้นทาง การจดัเส้นทางแบบคงท่ี การจดัเส้นทางแบบพลวตั ริพ โอเอสพีเอฟ บีจีพี การส่ง
ขอ้มูลจากโพรเซสถึงโพรเซส พีพีพี การควบคุมความแออดัในเครือข่าย คิวโอเอส ดีเอ็นเอส 
ไอเอสดีเอ็น เอซีแอล ดีดีอาร์กบัไอเอสดีเอน็ แนท ดีเอชซีพี การส่งมลัติมีเดีย การจดัการ
เครือข่าย และเอสเอน็เอม็พี 
Internet Protocol (IP) Addressing, Internet Protocols: IP, ARP/RARP, ICMP, IGMP; routing 
concepts, static routing, dynamic routing: RIP, OSPF, BGP; Process-to-Process Delivery, 
PPP, Congestion control, QoS, DNS, ISDN, ACL, DDR with ISDN, NAT, DHCP, 
Multimedia transmission, Network Management, and SNMP.  

CSC 352 แอบพลิเคชนับนอินเทอร์เน็ต                     3(2-2-6) 
 (Internet Application) 
    วชิาบงัคบัก่อน :  CSC 320 

 วชิาน้ีครอบคลุมหวัขอ้ต่อไปน้ี: เทคโนโลยโีทรศพัทบ์นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบีบอดัขอ้มูล  
เสียงและมลัติมีเดีย บริการเครือข่ายโทรศพัท์และบริการโทรศพัท์บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 
คุณภาพของบริการโทรศพัท์  มาตรฐานการส่ือสารของระบบโทรศพัทบ์น อินเทอร์เน็ต เช่น
มาตรฐาน H.323, SIP (Session Initiation Protocol), RTP/RTCP (Real-time Transport 
Protocol/Control) เป็นตน้ การประยกุตง์านจริง 

  This course cover the following topics: Internet Telephony (Voice Over IP) technology,    
Voice/Multimedia compression (MPEG), Telephone network service and Internet telephony 
service, Telephony service quality, Internet Telephony protocols such as H.323 protocol, SIP 
(Session Initiate Protocol),and RTP/RTPC (Real-time Transport Protocol/Control), Practice 
applications. 
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CSC 394 เตรียมฝึกงานวชิาชีพ                                                                                            1(1-0-2) 
  (Preparation for Career Training)                     S/U 

วชิาบงัคบัก่อน : ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป 
 วชิาน้ีเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ใหน้กัศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ เช่น 

ระเบียบ เง่ือนไขในการฝึก ลกัษณะการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม การแต่งกาย บุคลิกภาพ วนิยัใน
การปฏิบติังาน การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในการฝึก  

      This course prepares students for career training. Such as rules and conditions for training 
suitable jobs for training, how to dress, work place behavior, work discipline and how to 
solve various problems that may arise.  

CSC 395 การฝึกงานวชิาชีพ                                                                                          2(0-35-6) 
  (Career Training)  อยา่งนอ้ย 240 ชัว่โมง                S/U 

วชิาบงัคบัก่อน : ใหล้งทะเบียนเรียนพร้อมกบั CSC 394  
นกัศึกษาฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
240 ชั่วโมงในระหว่างปิดภาคฤดูร้อน จะตอ้งท ารายงานประกอบ และมีการนิเทศน์จาก
คณาจารยใ์นหลกัสูตร 
Students will enter an industrial training program with the industrial sector, the business 
sector, or other public organizations for a period of at least 240 hours during summer. 
Student is required to do the report and the program must provide lecturer visitation at the 
training site. 
 

CSC 396  สหกิจศึกษา                      6(0-35-18) 
 (Cooperative Study)                  ไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์ 
  วชิาบงัคบัก่อน : ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป 

นกัศึกษาปฏิบติังานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการเป็นเวลา ไม่นอ้ยกวา่ 16 
สัปดาห์ จะตอ้งท ารายงานประกอบ และมีการนิเทศจากคณาจารยใ์นหลกัสูตร 
Students will enter a cooperative training program with the industrial sector, the business 
sector, or other public organizations for a period of at least 16 weeks. Student must submit a 
report and there must be lecturer visitations at the training site. 
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CSC 401 ภาษาโปรแกรมทางเลือก                    3(2-2-6)  
 (Selected Programming Language) 

วชิาบงัคบัก่อน : CSC 102 และ CSC 105 
การศึกษาภาษาโปรแกรมอยา่งลึกซ้ึงหน่ึงภาษาหรือมากกวา่ท่ีเป็นกรณีศึกษา  ภาษาท่ีเปิดสอน
อาจเปล่ียนแปลงได้ในแต่ละภาคการศึกษา และจะมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 
วตัถุประสงคข์องรายวชิาน้ีคือเพื่อใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัภาษาโปรแกรมเพิ่มเติม 
A comprehensive study of one or more selected programming languages. Selected languages 
may vary from semester to semester and will be announced before the starting of each 
semester. The objective is to introduce students to alternative programming languages.  

CSC 424 การจดัการโครงงานซอฟตแ์วร์                   3(3-0-6) 
  (Software Project Management)  
  วชิาบงัคบัก่อน : CSC 321 
 กิจกรรมของโครงงาน การนิยาม การวางแผน การน าโครงงาน การติดตามโครงงาน ขอ้จ ากดั

ของขอ้ก าหนดดา้นสมรรถนะ ตารางเวลาและงบประมาณ การเจรจาและเขียนสัญญา เคร่ืองมือ
ในการท าตารางเวลา การประมาณระยะเวลา แผนผงัโครงข่ายการท างาน การจดัการกลุ่ม กลุ่ม
สนบัสนุน บทบาทของผูจ้ดัการโครงงาน เคร่ืองมือในการติดตามโครงงาน และรายงานตน้ทุน
ของโครงงาน 

 Project activities, defining, planning, leading, monitoring, constraints of performance 
specifications, schedule and budget, negotiating and writing contracts, scheduling tools, time 
estimation, network diagrams, team organization, support team, role of project manager, 
monitoring tools, and project cost reports. 

 
CSC 433 การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์                   3(3-0-6)  
                           (Software Quality Assurance) 

วชิาบงัคบัก่อน : CSC 321 
การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ การวดัและการตรวจสอบความถูกตอ้ง  การเก็บ
รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล การสร้างโปรแกรมประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ การวดัคุณภาพดา้น
ต่างๆของกระบวนการสร้างซอฟตแ์วร์และผลิตภณัฑ์ซอฟตแ์วร์ การคาดการณ์ การประกนั
คุณภาพซอฟตแ์วร์ดว้ยการวดั และมาตรฐาน ISO 9000 ส าหรับการผลิตซอฟตแ์วร์  
Experimental design and analysis, measurement and validation, data collection and analysis, 
implementing software quality program, measuring the software process and product quality 
attributes, making predictions, assuring software quality with measurements, and ISO 9000 
Series for software production. 
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CSC 435  สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์                                              3(3-0-6)  
 (Software Architecture)  

วชิาบงัคบัก่อน : CSC 321 

วงจรของสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ นิยามของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ลกัษณะของคุณภาพ 
การไปให้ถึงคุณภาพ สถาปัตยกรรมในวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบ
สถาปัตยกรรม การท าเอกสารสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
ใหม่ ตวัอยา่งสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นท่ีมีช่ือเสียงและ กรณีศึกษา  
Architecture business cycle, software architecture definition, quality attributes, achieving 
qualities, architecture in Software Development Life Cycle (SDLC), designing the 
architectures, documenting software architectures, reconstructing software architectures; 
examples of famous software architectures, and case studies.  
 

CSC 438      การบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ                  3(3-0-6)  
 (Information Technology Services Management) 
 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

ธรรมชาติของบริการ คุณภาพของบริการ บริการกบัองค์กร วฏัจกัรชีวิตบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฟังก์ชันและกระบวนการส าหรับการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐานและกรอบความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 Nature of Services, Service Quality, Services and Organisations, IT Service Lifecycle, 
Functions and Processes for IT Service Management, Standards and Frameworks Related to 
IT Service Management 

CSC 446 การท าเหมืองขอ้มูล                    3(3-0-6) 
(Data Mining)  
วชิาบงัคบัก่อน : CSC 210  
การท าเหมืองขอ้มูลและแมชชีนเลอร์นนิงเบ้ืองตน้ แนวคิด ขอ้มูลเชิงรายการ ตวัแปรขอ้มูล 
วิธีการจ าแนกขอ้มูล ตน้ไมช่้วยตดัสินใจ การประเมินประสิทธิภาพและ ความน่าเช่ือถือของ
โมเดล การประเมินประสิทธิภาพดว้ยลิฟท์และตน้ทุน การเตรียมขอ้มูลเพื่อการคน้หาความรู้ 
การจัดกลุ่มข้อมูล การหากฎความสัมพนัธ์ การแสดงข้อมูลภาพ การสรุปข้อมูล การหา
แนวโนม้ท่ีผดิปกติ การประยกุตก์บัการตลาดแบบเจาะจงและโมเดลลูกคา้ การประยุกตก์บัการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไมโครอาร์เรย ์การประยุกตก์บัเร่ืองอ่ืนๆ ผลกระทบต่อสังคมของการท าเหมือง
ขอ้มูลกบัแนวโนม้ในอนาคต และหวัขอ้เหมืองขอ้มูลขั้นสูง 
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Introduction to data mining and machine learning, concepts, instances, and attributes, 
classification methods, decision trees, evaluation and credibility, evaluation with lift and 
cost, data preparation for knowledge discovery, clustering, association rules, visualization, 
summarization, and deviation detection, applications in targeted marketing and customer 
modeling, applications with genomic microarray data analysis, applications in other areas, 
data mining and society and its future direction, and advanced topics in data mining. 

CSC 485 เทคนิคการจ าลองสถานการณ์                     3(3-0-6) 
(Simulation Techniques)  
วชิาบงัคบัก่อน : CSC 261 
ความหมายของการจ าลองสถานการณ์และโมเดลจ าลองสถานการณ์  คุณค่าของโมเดลจ าลอง
สถานการณ์ เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ การก าหนดปัญหา การรวบรวมและการวิเคราะห์
ขอ้มูล การสร้างโมเดลจ าลองสถานการณ์ การสร้างตวัเลขสุ่ม การทวนสอบและการตรวจสอบ
โมเดล การทดลองสร้างโมเดล และการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด และผลจากการใช้การจ าลอง
สถานการณ์ 
Defining and modeling simulation, values of simulation models, simulation techniques, 
problem formulation, data collection and analysis, developing simulation models, random 
number generation, model verification and validation, model experimentation and 
optimization, and implementing simulation results. 

CSC 486 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ                    3(3-0-6) 
(Information Technology Law) 
วชิาบงัคบัก่อน : CSC 323 
กฎหมายเบ้ืองตน้ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิและกฎหมายคุม้ครอง กฎหมาย
สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ กฎหมายโทรคมนาคม 
กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายว่าดว้ยพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
Basic law, intellectual property law, copyright and protection laws, patent laws, trademarks, 
intellectual property with regards to software, telecommunication laws, international 
commerce law for information technology, and law for electronic commerce. 
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CSC 489 การจดัการความมัน่คงของคอมพิวเตอร์               3(3-0-6) 
(Computer Security Management)  
วชิาบงัคบัก่อน : CSC 320 
หลกัการความมัน่คงของคอมพิวเตอร์ การก าหนดนโยบายความมัน่คง  การรักษาความลบั 
ภาวะส่วนตวั การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์ การป้องกนัการเขา้ถึงสารสนเทศโดยผู ้
ไม่ไดรั้บอนุญาต การแก้ไขขอ้มูล การท าให้ระบบไม่สามารถให้บริการได ้การเขา้รหัสลบั 
ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม และการวางแผนการกูคื้นเม่ือเกิดหายนะ 
Computer security principles, managerial aspects of security: confidentiality, privacy, 
volatility in computerized information, protection of information against unauthorized 
observation, modification, and denial of service, encryption, legal and ethical issues, and 
disaster recovery planning. 

CSC 491-497 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1-7                   3 (3-0-6) 
(Selected Topic in Computer Science I-VII) 
วชิาบงัคบัก่อน : ข้ึนอยูก่บัผูส้อน  
ศึกษาในหวัขอ้วทิยาการคอมพิวเตอร์ท่ีใหม่หรือเป็นวชิาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุใน
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน รายวชิาน้ีจะลงทะเบียนซ ้ าไดก้็ต่อเม่ือเป็นหวัขอ้ใหม่ท่ีต่างจากเดิม 
This course will cover new or advanced topics in computer science. The contents will be 
specified at the time this course is offered. This course may be repeated for credit only if the 
topics are different. 

CSC 498 โครงงานวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1                                                                                  3(0-6-9) 
 (Computer Science Project I)    

วชิาบงัคบัก่อน : ส าหรับนกัศึกษาปีท่ี 3 เทอม 2 ข้ึนไป 
โครงงานเฉพาะเร่ืองส่วนท่ี 1  เป็นการท างานกลุ่มหรือเด่ียวภายใตค้  าแนะน าของอาจารย ์ท่ี
ปรึกษา นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะตอ้งท าการศึกษาปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีเลือกไว้
อย่างเป็นระบบ โครงงานท่ีท าจะต้องเป็นโครงงานท่ีใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการประยกุตแ์นวคิดและเทคนิคท่ีเคยเรียนมา 
This course is the first portion of a project-based individual or group study investigation. 
Students will work under the supervision of faculty member(s). Each group must choose to 
conduct a systematic investigation of a computer science problem of its choice. Project topic 
must require a substantial background in computer science and the application of studied 
concepts and techniques. 
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CSC 499 โครงงานวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2  3(0-6-9) 
(Computer Science Project II)   
วชิาบงัคบัก่อน : CSC 498 
โครงงานเฉพาะเร่ืองส่วนท่ี 2 เป็นงานต่อเน่ืองจากโครงงานเฉพาะเร่ืองส่วนท่ี 1 (CSC 498) 
นกัศึกษาตอ้งเขียนโปรแกรมใหเ้สร็จสมบูรณ์ ทดสอบ และติดตั้งระบบ ส่งเอกสารประกอบ 
และตอ้งผา่นการสอบปากเปล่าและการน าเสนอโครงงาน โดยนกัศึกษาจะท างานดงักล่าว
ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
This course is a continuation of CSC 498. Students must complete the coding, testing, and 
deployment phase, submit formal documentation, and pass the oral examination and project 
presentation of their projects. Students will work under the supervision of faculty 
member(s). 
 

GEN 101  พลศึกษา                               1 (0-2-2) 
              (Physical Education) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
รายวิชาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ หลกัการออกก าลังกาย การป้องกนัการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนฝึกทกัษะกีฬาสากล ซ่ึงเป็นท่ีนิยมโดยทัว่ไปตามความสนใจ 
หน่ึงชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาท่ีเปิดโอกาสให้เลือก เพื่อพฒันาความเป็นผูมี้สุขภาพ
และบุคลิกท่ีดีมีน ้าใจนกักีฬา รู้จกักติกามารยาท ท่ีดีในการเล่นกีฬาและชมกีฬา  
This course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, care and 
prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, including basic skills in 
sports with rules and strategy from popular sports. Students can choose one of several sports 
provided, according to their own interest. This course will create good health, personality 
and sportsmanship in learners, as well as develop awareness of etiquette of playing, sport 
rules, fair play and being good spectators. 

 
GEN 111  มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวติ                                         3 (3-0-6)   

 (Man and Ethics of Living) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
รายวิชาน้ีมุ่งสอนแนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการท างาน ตามแนวศาสนา 
ปรัชญาและจิตวทิยา โดยเนน้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ องคค์วามรู้ เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินชีวติและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เช่น 
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ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพผูอ่ื้น ความอดทนและการยอมรับความ
แตกต่าง ความมีวนิยัในตนเอง เคารพในหลกัประชาธิปไตยและจิตอาสา เป็นตน้ และสามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นๆไดอ้ยา่งมีความสุข 
This course studies the concept of living and working based on principles of religion, 
philosophy, and psychology by fostering students’ morality and ethics through the use of 
knowledge and integrative learning approaches. Students will be able to gain desirable 
characteristics such as faithfulness, social responsibility, respect of others, tolerance, 
acceptance of differences, self-discipline, respect for democracy, public awareness, and 
harmonious co-existence.  
 

GEN 121  ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา                                           3 (3-0-6)   
(Learning and Problem Solving Skills) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
วชิาน้ีเนน้การพฒันาการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยืนของนกัศึกษา ฝึกทกัษะในการคิดเชิงบวก ศึกษาการ
จดัการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการท าโครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ ท่ีเน้นการ
ก าหนดเป้าหมายทางการเรียนรู้ รู้จกัการตั้งโจทย ์การศึกษาวธีิการแสวงหาความรู้ การแยกแยะ
ขอ้มูลกบัขอ้เท็จจริง การอ่าน แกปั้ญหา การสร้างความคิด การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดเชิง
ขวาง การสร้างแบบจ าลอง การตดัสินใจ การประเมินผล และการน าเสนอผลงาน  
This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning. Students 
will learn how to generate positive thinking, manage knowledge and be familiar with 
learning processes through projects based on their interest. These include setting up learning 
targets; defining the problems; searching for information; distinguishing between data and 
fact; generating ideas, thinking creatively and laterally; modeling; evaluating; and presenting 
the project. 
 

GEN 231  มหศัจรรยแ์ห่งความคิด                                 3 (3-0-6)   
  (Miracle of Thinking) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
วชิาน้ีจะใหค้วามหมาย หลกัการ คุณค่า แนวคิด ท่ีมาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอน
และพฒันานกัศึกษาใหมี้การคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวพิากษ ์ และการคิดเชิง
วเิคราะห์ การอธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิด นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงการ
เช่ือมโยงความคิด/การผกูเร่ือง การเขียน โดยมีการท าตวัอยา่งหรือกรณีเพื่อศึกษาการแกปั้ญหา
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โดยวธีิการคิดเชิงระบบ ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สังคม บริหารจดัการ ส่ิงแวดลอ้ม
และอ่ืนๆ 
This course aims to define the description, principle, value, concept and nature of thinking to 
enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, systems thinking, 
critical thinking and analytical thinking. The Six Thinking Hats concept is included.  
Moreover, idea connection/story line and writing are explored.  Examples or case studies are 
used for problem solving through systematic thinking using the knowledge of science and 
technology, social science, management, and environment, etc. 

 
GEN 241  ความงดงามแห่งชีวติ                                 3 (3-0-6)   
                  (Beauty of Life) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม  เน้นท่ีการรับรู้คุณค่า การสัมผสัความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของ
มนุษย ์ รับรู้และเรียนรู้เก่ียวกบัคุณค่าและความงามในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการด ารงชีวิตมนุษย ์
เช่น ชีวติกบัความงามในดา้นศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ 
ตวัมนุษย ์ 
This course aims to promote the understanding of the relationship between humans and 
aesthetics amidst the diversity of global culture.  It is concerned with the perception, 
appreciation and expression of humans on aesthetics and value.  Students are able to 
experience learning that stimulates an understanding of the beauty of life, artwork, music 
and literature, as well as the cultural and natural environments. 

  
GEN 351  การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้ า                             3 (3-0-6)   

              (Modern Management and Leadership) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
แนวคิดการบริหารจดัการยคุใหม่ หนา้ท่ีพื้นฐานของการจดัการประกอบดว้ย การวางแผน การ
จดัองค์กร การควบคุม การตดัสินใจ การส่ือสาร การจูงใจ ภาวะผูน้ า การจดัการทรัพยากร
มนุษย์การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์กับ
สถานการณ์ต่างๆ 
This course examines the modern management concept including basic functions of 
management—planning, organizing, controlling, decision-making, communication, 
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motivation, leadership, human resource management, management of information systems, 
social responsibility—and its application to particular circumstances.  

 
GEN 211  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                3 (3-0-6)   
                 (The Philosophy of Sufficiency Economy) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวทางการพฒันาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
พฒันาเศรษฐกิจท่ีผ่านมา เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย 
แนวคิด ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
รูปแบบต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตในระดบับุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ  รวมไปถึง
กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง และกรณีศึกษาตามโครงการพระราชด าริ  
This course emphasizes the application of previous Thai economic development approaches, 
the problems and impacts of the development, the rationale for applying the concept of 
sufficiency economy to Thai society, the meaning and fundamental concept of the 
philosophy of sufficiency economy, and the application of this philosophy to lifestyles at 
individual, community, organization, and national levels. The study covers relevant case 
studies as well as the Royal Projects.  

 
GEN 301  การพฒันาสุขภาพแบบองคร์วม                              3 (3-0-6)   

 (Holistic Health Development) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
รายวชิาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการเสริมสร้างสุขภาพแบบองคร์วม เพื่อให้มี
คุณภาพชีวติท่ีดี โดยเนน้การส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและจิต องคป์ระกอบของสุขภาพท่ีดี ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสร้างภูมิคุม้กนั 
สุขนามยั การพฒันาสมรรถนะทางกาย การออกก าลงักายเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ จิตใจ และ
อารมณ์ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพจิต การฝึกสติ สมาธิ และการท าความเขา้ใจชีวิต 
การด าเนินชีวิตอย่างบุคคลท่ีมีสุขภาพดีตามนิยามของ WHO และขอ้มูลการตรวจสุขภาพ
ทัว่ไปและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
The objective of this course is to develop students’ holistic knowledge on heath development 
for good life quality.  The course emphasizes both physical and mental health care 
promotion, including composition of wellness; factors affecting health; integrated health 
care; nutrition; immunity strengthening; sanitation; competent reinforcement of physical 
activities to empower the smart personality and the smart mind, and to facilitate healthy and 

http://www.gened.chula.ac.th/cms/courses_details_th.php?s_id=3800251
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balanced emotional development; preventing and solving problems on mental health; 
practices in concentration, meditation and self-understanding; definition of wellness by 
WHO; and information on general health check up and physical fitness tests. 
 

GEN 311  จริยศาสตร์ในสังคมฐานวทิยาศาสตร์                             3 (3-0-6)   
                (Ethics in Science-based Society) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
วชิาน้ีเป็นการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบ้ืองตน้ของตะวนัตกและตะวนัออก ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้
การประยกุตท์ฤษฎีเหล่าน้ีกบักรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั และจะตอ้งวิเคราะห์วิจารณ์
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจต่อความซับซ้อนในประเด็นทาง
จริยธรรมซ่ึงนกัวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพดา้นต่างๆ ก าลงัประสบอยู ่โดยมุ่งเนน้การประยุกตก์บั
กรณีศึกษา การวเิคราะห์และการวิจารณ์ในห้องเรียน จุดมุ่งหมายของวิชาน้ีคือ การส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาความเขา้ใจต่อความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสามารถให้ความหมายและก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเองซ่ึง
พฒันาข้ึนจากการวพิากษว์จิารณ์ร่วมกนัจากทศันะต่างๆ ได ้
This course will explore a variety of ethical and social issues in science and technology. 
Students will study basic theories of ethics from the West and the East. They will learn how 
to apply these theories to contemporary cases. They will be asked to critically evaluate the 
role of the scientist in society, and to become aware of complex ethical issues facing 
scientists in different professions. Case studies will be used extensively throughout the 
course, with an emphasis on critical debate. The goal of the course is to enable each student 
to develop an understanding of conflicting opinions regarding science and technology, and 
to define and refine their own ethical code of conduct based on evaluation of arguments from 
differing viewpoints. 

 
GEN 321  ประวติัศาสตร์อารยธรรม                               3 (3-0-6)   

(The History of Civilization)   
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเก่ียวกบัตน้ก าเนิดและพฒันาการของมนุษยใ์น 5 ยุคได้แก่ ยุคก่อนประวติัศาสตร์ ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคทันสมัย และยุคปัจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการด าเนินชีวิต 
พฤติกรรม การศึกษาจะเนน้เหตุการณ์ส าคญัซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงปรากฏการณ์ท่ีส่งผลในทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเกิดจากค่านิยมและทศันคติท่ีสัมพนัธ์กบัขนบธรรมเนียม 
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ความเช่ือ และนวตักรรม รวมถึงความสามารถในการส่ือสารผา่นงานศิลปะและวรรณกรรมใน
มุมมองท่ีหลากหลายจากยคุสมยัต่างๆ จนถึงปัจจุบนั 
This subject covers the study of the origin and development of civilization during the five 
historical periods—prehistoric, ancient, middle age, modern, and the present period.  The 
study will focus on significant social, economic and political events resulting from values 
and attitudes due to customs, beliefs and innovations, including the ability to communicate 
through art and literature based on several perspectives and periods. 

 
GEN 331  มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล                                3 (3-0-6)   

             (Man and Reasoning) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
รายวชิาน้ีมุ่งสอนทกัษะการคิดวเิคราะห์และการใชเ้หตุผล หลกัการแสวงหาความรู้แบบอุปนยั
และนิรนยั  การใชเ้หตุผลของคนในโลกตะวนัออกและตะวนัตก กรณีศึกษาการใชเ้หตุผลใน
ดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติ 
The purpose of this course is to develop analytical thinking skills and reasoning; deductive 
and inductive approaches; reasoning approaches of the East and the West; and, a case study 
of formal and informal reasoning of everyday life.   
 

GEN 341  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย                                 3 (3-0-6) 
      (Thai Indigenous Knowledge)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  เพื่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
หลกัการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองในทอ้งถ่ินต่างๆ  สามารถช้ีใหเ้ห็นไดว้า่การแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองว่าเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนได้ตลอดชีวิต  สร้างทกัษะวิธีในการแสวงหาความรู้
อยา่งเป็นระบบไดด้ว้ยตนเอง    
This is a study of indigenous knowledge in different regions of Thailand with a holistic 
approach, including analyses from scientific, technological, social science and 
anthropological perspectives. Students will learn how to appreciate the value of indigenous 
knowledge and recognize the ways in which such knowledge has been accumulated—
lifelong learning of indigenous people and knowledge transfer between generations.  
Students will learn to become systematic, self-taught learners. 
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GEN 352  เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื                                          3 (3-0-6)   
                (Technology and Innovation for Sustainable Development) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่อการสร้างสรรคท่ี์ย ัง่ยืน
และผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย ์รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เคร่ืองมือส าหรับการ
สังเคราะห์และพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมฐานปัญญา ตลอดจน จริยธรรมในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดจากเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

This course is the study of the definitions, concepts and roles of technology and innovation 
in the creation of wealth, and their impact on society and humanity. The course will explore 
the policies, strategies, and tools for synthesizing and developing technology and innovation 
for a wisdom-based society together with ethics in management. Students will study the 
exploitation and protection of intellectual property as a result of technology and innovation. 

 

GEN 353  จิตวทิยาการจดัการ                                         3 (3-0-6)   
(Managerial Psychology) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัจิตวิทยาและการจดัการพฤติกรรมมนุษยใ์นองค์การ ซ่ึงรวมถึง
ปัจจยัทางจิตวทิยาท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษย ์ไดแ้ก่ ทศันคติ การส่ือสาร 
อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษยใ์น
องค์การ ความขดัแยง้ การบริหารความขดัแยง้ พฤติกรรมผูน้ าและความมีประสิทธิภาพของ
องคก์าร 
This course focuses on the fundamental concepts of psychology and management of human 
behavior in an organization, including psychological factors and their effect on human 
working behavior such as attitude, communication, social influences and motivation. 
Moreover, it will incorporate organizational behavior modification, conflict management, 
and leadership and organizational effectiveness. 
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GEN 411  การพฒันาบุคลิกภาพและการพดูในท่ีสาธารณะ                             3 (2-2-6)   
(Personality Development and Public Speaking)  
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
วิชาน้ีมีวตัถุประสงค์จะพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะการพูดในท่ีสาธารณะของผูเ้รียน โดย
พฒันาคุณลกัษณะและทกัษะท่ีส าคญัดงัน้ี กิริยาท่าทาง การแต่งกาย  และมารยาททางสังคม  
จิตวทิยาในการส่ือสาร การใชภ้าษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและให้เหตุผล แสดง
ความคิดเห็น เจรจา และชกัชวนโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นได ้การน าเสนองานและการใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
This course aims at developing public speaking skills and personalities of students. The 
course will cover a diverse range of abilities and skills such as good manners, attire, social 
rules, communication psychology, and verbal and non-verbal languages. Students are 
expected to gain these useful skills, including giving reasons, discussion, negotiation, 
persuasion, presentation, and application of technology for communication. 
 

GEN 421  สังคมศาสตร์บูรณาการ                               3 (3-0-6)   
(Integrative Social Sciences) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
วิชาน้ีเป็นการบูรณาการเน้ือหาวิชาหลกัทางสังคมศาสตร์ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสังคมวฒันธรรม 
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมืองและกฎหมาย และด้านส่ิงแวดลอ้ม โดยครอบคลุมประเด็นทาง
สังคมท่ีไดรั้บความสนใจในปัจจุบนั อาทิเช่น ปัญหาดา้นความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ ปัญหา
การกระจายทรัพยากร ปัญหาความไม่มัน่คงทางการเมือง และปัญหาความเส่ือมโทรมด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  
This course integrates four major contents in social sciences, i.e., society and culture, 
economics, politics and laws, and the environment. The course also covers interesting 
contemporary social issues, such as ethnic problems, resource distribution, political 
instability, and environmental deterioration. 
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GEN 441  วฒันธรรมและการท่องเท่ียว                                  3 (2-2-6)   
(Culture and Excursion) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
วิชาน้ีมีเน้ือหามุ่งให้ผูเ้รียนรู้จกัวฒันธรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมทั้งภายในและ
ต่างประเทศ วิถีชีวิต ท่ีหลากหลาย โดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นส่ือกลางในการเรียนรู้ รวมทั้งการ
ใชภ้าษาในการส่ือสารและการบริหารจดัการเพื่อการท่องเท่ียว 
This course aims to encourage students to learn and understand culture and culture exchange 
on both local and international aspects. Students will comprehend the diversities of ways of 
life through excursion-based learning, and understand the key role of language used for 
communication and tourism management. 
 

LNG 105  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับนกัศึกษานานาชาติ                                 3 (3-0-6) 
(Academic English for International Students) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
รายวชิาน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับนกัศึกษานานาชาติ การเรียน
การสอนเนน้ทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ทกัษะ รวมทั้งทกัษะการคิด และการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง  
ด้านการอ่านเน้นการอ่านเชิงวิชาการ การสรุปความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการตีความ  
ดา้นการเขียน เนน้กระบวนการเขียน การเขียนความเรียงเชิงวิชาการโดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการ
อ่านวิเคราะห์และอา้งอิงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการคดัลอก  การน า
พจนานุกรม หนงัสือไวยากรณ์  ส่ือสารสนเทศ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ช่วยการเขียน เพื่อช่วยปรับปรุงการเขียนดว้ยตนเองให้มีประสิทธิภาพ  ดา้นการพูด เนน้การ
พูดแบบฉับพลัน การน าเสนอผลงานปากเปล่า การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการแสดงความ
คิดเห็นในสาขาวชิาของตน ดา้นการฟัง เนน้การฟังบรรยาย และการจดบนัทึกจากการฟัง 
The course aims at developing academic English skills necessary for learners in an 
international program. The learning and teaching involves the integration of the four 
language skills, thinking skills and autonomous learning. In terms of reading, the course 
focuses on academic reading, reading for main ideas, summarizing skills, critical reading and 
interpretation skills. In terms of writing, the emphasis is on process writing and academic 
writing to enable learners to effectively use the information gained from reading to support 
their statements, and to use appropriate citation to avoid plagiarism. Learners are also going 
to use dictionaries, grammar books, and appropriate information and communication 
technology to assist their writing. In terms of speaking, the focus is on impromptu situations, 
oral presentation, and the sharing and exchanging of ideas on issues related to the learners’ 
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content areas. In terms of listening, the focus is on listening to English lectures and taking 
notes. 

 
LNG 106  การฟังและการพดูเชิงวชิาการ                  3 (3-0-6) 

(Academic Listening and Speaking) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะการฟังและการพูดเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ  
การเรียนการสอนเนน้การบูรณาการภาษาองักฤษกบัเน้ือหาวิชาในสาขาต่าง ๆ  เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถฟังการบรรยายภาษาองักฤษในสาขาวิชาของตนได้ สามารถซักถาม แสดงความ
คิดเห็น และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้  สามารถพูดสรุปความจากการอ่านได้  สามารถ
อภิปราย และน าการอภิปรายได ้สามารถน าเสนอผลงานปากเปล่าในสาขาวิชาของตน และ
ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
This course aims at developing academic listening and speaking skills necessary for learners 
in international programs. The teaching and learning styles involve an integration of English 
with content areas related to the learners’ fields. The course aims to enable learners to be able 
to listen to English lectures in their fields, ask and appropriately respond to questions, share 
ideas and express opinions, and read and summarize text. Learners will discuss and lead a 
discussion, make an effective oral presentation, and actively participate in the session. 

 
LNG 107  การอ่านและการเขียนเชิงวชิาการ                               3 (3-0-6) 

(Academic Reading and Writing) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
รายวชิาน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการส าหรับนกัศึกษานานาชาติ  
การเรียนการสอนเนน้การบูรณาการภาษาองักฤษกบัเน้ือหาวิชาในสาขาต่าง ๆ  เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถอ่าน บทความวิชาการในสาขาวิชาของตนได ้สามารถจบัประเด็น และเลือกเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการเขียน  สามารถเขียนรายงานรูปแบบต่างๆ ใน
สาขาวชิาของตนได ้ โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่าน การทดลอง ฯลฯ โดยใชว้ิธีการเขียนท่ีเนน้
กระบวนการ และใชแ้หล่งอา้งอิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
The course aims at developing academic reading and writing skills necessary for learners in 
international programs. The teaching and learning styles involve an integration of English into 
learners’ content areas to enable them to read academic articles in their chosen fields. 
Learners will be able to extract main points from the text, purposefully select required 
information to support their writing, write different forms of reports in their fields, use 
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information obtained from reading and their own experiment in writing an essay, and 
effectively use references and citations throughout the writing process. 

 
LNG 108           การเรียนรู้แบบอิงเน้ือหาวชิา                           3 (3-0-6)                

            (Content-Based Language Learning) 
                          วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

รายวชิาน้ีบูรณาการทกัษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ทกัษะการคิด และการเรียนรู้ภาษาองักฤษเขา้
กบัเน้ือหาวชิาในสาขาต่าง ๆ  การเรียนการสอนเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนใน
ภาควชิาตน้สังกดัของนกัศึกษาและอาจารยภ์าษาองักฤษ  การเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และมี
ความยดืหยุน่สูง ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน รวมถึงภาควิชาตน้สังกดัของ
นกัศึกษา 
This course is content-based. It integrates a variety of skills—listening, speaking, reading, 
writing, thinking—and enables English language learning through content area learning. The 
teaching requires cooperation from both content area teachers and the English language 
teacher to design learning activities that are highly learner-centered and dynamic. The content 
depends on the interest and needs of learners, or the requirements of the learners’ academic 
departments.  

 
LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 2                     3(2-2-6) 

(Content – Based Language Learning II)  
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
วชิาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแกปั้ญหาการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษา โดยเพิ่มทกัษะทางภาษาเขา้
ไปในเน้ือหาวชิาท่ีนกัศึกษาเรียน โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ นกัศึกษาท่ีเรียนวิชา LNG 201 น้ี 
จะไดเ้รียนรู้วธีิแกไ้ขปัญหาท่ีอาจประสบในการเรียน ดงันั้น วิชาน้ี จึงมุ่งเนน้การแกปั้ญหาของ
นักศึกษา ทั้งด้านพุทธิพิสัย และจิตพิสัยในขณะท่ีนักศึกษาเรียนวิชาน้ี ในการสอนวิชาน้ี
อาจารยภ์าษาองักฤษจะตอ้งร่วมมือกบัอาจารยป์ระจ าวิชาอยา่งใกลชิ้ด เพื่อช่วยเหลือนกัศึกษา
ทั้งการเรียนในห้องเรียนและการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาให้
พร้อมท่ีจะเรียนวชิาต่างๆ โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือต่อไป 
This course addresses the real language problems of students by providing a language 
adjunct for a content course. While learning a content-area English-medium course, the 
students also take LNG 201 which deals with the problems they have in the content-area 
course. This course, then, focuses on the students’ real language, cognitive and affective 
problems as they arise in the content-area course. Through close cooperation with the 
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content-area teacher, problems are dealt with both through classroom instruction and through 
teacher-guided self-instruction, thus fully preparing students for learning further content 
courses in an English medium. 

 
LNG 221  การพดูเพื่อการส่ือสาร 1               3(3-0-6) 

(Oral Communication I) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาองักฤษในการพูด ทั้งดา้นวิชาการและ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั โดยใช้สถานการณ์จ าลอง และชุดกิจกรรมจริง เช่น การ
สัมภาษณ์ชาวต่างชาติ การน าเสนอผลงาน การให้ผูเ้รียนบนัทึกเสียงตนเองในแถบบนัทึกเสียง
ซ่ึงเป็นการประเมินทกัษะการพดูดว้ยตนเอง )Cassette trienC  ( รายวิชาน้ีท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
มัน่ใจในการพูดและส่งเสริมให้ได้คล่องแคล่วและถูกตอ้งยิ่งข้ึน ผูเ้รียนสามารถฝึกพูดเร่ือง
ต่างๆในสถานการณ์ท่ีหลากหลายโดยมุ่งเนน้การใชภ้าษาพูดและทกัษะกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมใน
การพดูเพื่อการส่ือสาร 
This course is designed to enable students to cope with the spoken English. They are likely 
to encounter in both academic and everyday situations. It aims to accomplish this through 
both simulated and real tasks, such as interviewing non–Thai speakers, giving presentations, 
and using the Cassette Friend self-access material. By focusing on the language used in oral 
interactions, the skills and strategies appropriate for oral communication, and the requisite 
attitudes such as confidence, the course ensures that students feel comfortable and 
uninhibited in speaking accurately and fluently on a multitude of subjects in a wide range of 
situations. 

 
LNG 241  การเขียนเชิงวชิาการ 1               3(3-0-6) 

(Academic Writing I) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
รายวิชาน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะการเขียนในระดบัย่อหน้าและเรียงความ นกัศึกษาจะ
ไดฝึ้กการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนแสดงเหตุและผล การเขียนเชิงเปรียบ เทียบและ
การเขียนเชิงวิเคราะห์ โดยจะเน้นให้นักศึกษาสามารถสร้างงานเขียนท่ีมีดุลยภาพ ความ
สละสลวย และความต่อเน่ืองสอดคลอ้งกนั นกัศึกษาจะไดฝึ้กกระบวนการเขียนต่างๆ เช่น การ
วางแผนก่อนเขียน การเขียนร่าง การทบทวนและตรวจสอบ และการแก้ไขงานเขียนของ
ตนเอง นอกจากน้ีรายวิชาน้ียงัเนน้เร่ืองการส่งเสริมให้นกัศึกษาไดเ้พิ่มพูนค าศพัทจ์ากการอ่าน 
ซ่ึงคาดว่าจะท าให้นกัศึกษาสามารถน าค าศพัท์นั้นๆ มาใชใ้นการเขียนได ้ดว้ยวิธีการดงักล่าว
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ขา้งตน้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกเขียนแสดงความคิดผ่านเรียงความหรือการเขียนแบบ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการวดัผลนั้นจะใช้วิธีการให้คะแนนจากการเขียน
ช้ินงานต่างๆ โดยดูพฒันาการของกระบวนการเขียนของผูเ้รียน  
This course is designed to teach paragraph writing and develop mature writing skills in the 
essay form through a variety of modes such as cause & effect, comparison & contrast, and 
making arguments, with emphasis on unity, balance, and coherence. In order to produce 
good essays, students will learn writing processes i.e. pre-writing, drafting, reviewing and 
editing. In addition, the course will enhance students' ability to expand their vocabulary from 
reading so that they learn to apply and choose appropriate words when they write. 
Eventually, students will achieve the proficiency needed to present and support their own 
ideas while writing. Assessment involves writing assignments and students' development of 
writing process.  

 
LNG 242  การเขียนเชิงวชิาการ 2                3(3-0-6) 

(Academic Writing II)  
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
รายวิชาน้ีมีจุดประสงค ์เพื่อให้นกัศึกษาสามารถท่ีจะเขียนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  เช่น รายงาน
เชิงวชิาการหรือการเขียนตอบขอ้สอบในระดบัความเรียงเป็นภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดเ้รียน
การวางแผนการเขียน การสร้างโครงร่างของงานเขียน โดยนกัศึกษาจะไดฝึ้กทกัษะการสร้าง
หวัขอ้ การร่างงานเขียน การเขียนเชิงอภิปราย และการจดัรูปแบบและเน้ือหาให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์และสาขาวิชานั้นๆ โดยนักศึกษาจะได้ฝึกการใช้ทกัษะเหล่าน้ีผ่านการเขียน
โครงงานวจิยั บทความวชิาการ และ บทความวจิยั นอกจากน้ีนกัศึกษาจะไดเ้รียนการเลือกและ
น าข้อมูลอ้างอิงจากการอ่านมาใช้ประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 
ส าหรับการวดัผลในรายวชิาน้ี จะวดัจากการเขียนบทความเป็นรายบุคคล การท าโครงงานเป็น
กลุ่มยอ่ย และการพฒันาการทางดา้นกระบวนการเขียนของผูเ้รียน  
This course emphasises how to tackle written assignments, exam questions in English and 
developing academic papers or reports. It also aims to teach students how to plan and 
structure their work coherently. Students learn about formulating a viable topic, shaping an 
outline, constructing an argument and arranging styles and content which suit to the context 
of their own disciplines. They will learn how to write a research proposal, scholarly paper 
and research paper. In addition, they will learn how to select, evaluate, and incorporate 
sources in order to expand their papers or written assignments, and reference their work 
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correctly. Assessment involves individual work, a group project and students' development 
of writing process.  

 
LNG 411  ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชีพ                3(3-0-6) 

(English for Employment)  
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
จุดประสงคร์ายวชิาน้ีเพื่อฝึกทกัษาภาษาองักฤษท่ีจ าเป้นใหแ้ก่ผูเ้รียนในการสมคัรงาน และ
ทกัษะภาษาองักฤษพื้นฐานท่ีใชใ้นสถานประกอบการไดแ้ก่ การอ่าน และท าความเขา้ใจ 
ประกาศแจง้ความ การสมคัรงาน การเขียนจดหมายสมคัรงาน การจดัท าประวติัส่วนตวั การ
โทรศพัทติ์ดต่องานตลอดจนทกัษะในการสัมภาษณ์ โดยฝึกจากสถานการณ์จ าลอง ฝึกการใช้
ภาษาองักฤษในการถามและตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ส าหรับการฝึกทกัษะพดูท่ีใช้
ในสถานประกอบการ ผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึกทกัษะพดูต่างๆ เช่น การพดูแสดงความคิดเห็น 
การพดูแสดงความเห็นชอบหรือขดัแยง้ การพดูขอความช่วยเหลือ การแนะน า หรือการพดูเพื่อ
เปรียบเทียบ การถาม และตอบเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติม เป็นตน้ 
This course aims to train students to communicate effectively in English in the following 
situations: 

  I. Pre-employment which includes 
a. finding a job: interpreting adverts, writing letters on spec; 
b. applying for a job: letter of application, telephoning for appointments, application forms; 
c. interviewing: one to one with Personnel Officers, with Committee, selling yourself, 

asking questions, making statements. 
II. Working which includes 
a. induction to job/pre-job training: preparing oneself to understand native speakers with 

various accents, to ask intelligent questions, to give monologues and to make polite 
interruptions; 

b. on the job: asking for information, help, clarification, etc, explaining process, describing 
objects, apologies for misunderstandings or late coming etc., making friends with native 
speakers, etc. 

III. Beyond the job: training courses, in-country and overseas. 
 
 
 
 



 74 
 

LNG 211            การฟังอยา่งมีประสิทธิผล              1(1-0-2) 
                           Effective Listening 
                        วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเสริมการฝึกทกัษะการฟัง เพื่อสนับสนุนการเรียนรายวิชาหลักใน

สาขาวิชาของนักศึกษา การเรียนการสอนเน้นกลยุทธ์และวิธีการฟังท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดบนัทึกจากการฟัง ผา่นเน้ือเร่ือง หรือหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวิชา
ในสาขาของนกัศึกษา มีการน าบทเรียนหรือบทสนทนาท่ีบทึักจากสถานการณ์จริงในสาขาวิชา
ต่าง ๆ มาใหเ้ป็นส่ือการเรียน 

 The aim of the course is to provide additional practice in English-language listening, in 
support of students’ existing core discipline. The class concentrates on listening tips and 
strategies, with particular focus on note-taking skills. Emphasis is given to topics in the 
students’ core discipline and the use of realistic recordings of conversations and lectures in 
their field of study. 

 
LNG 212            ทกัษะการน าเสนองาน                                                                                                   1(1-0-2) 
                           Oral Presentation Skills 

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
                            รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัองค์ประกอบของการน าเสนองานอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการให้ความส าคญัแก่การใชว้จันะและอวจันะภาษา การฝึกการออกเสียง การ
ใชภ้าษาเพื่อส่งสัญญาณบอกนยัให้ผูฟั้งทราบเม่ือมีการเปล่ียนเร่ือง อา้งถึงหวัขอ้อ่ืน หรือส่วน
อ่ืน ๆ ของการน าเสนองาน การใชส่ื้อประกอบอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเพื่อประโยชน์ในการพฒันาการน าเสนองานของตน 

                            The aim of the course is to reinforce knowledge of the basic elements of effective oral 
presentation. Importance of verbal and non-verbal communication will be highlighted 
throughout the course.  Training on pronunciation, the use of transition signals and effective 
use of visual aids will also be focused. Self and peer assessment will also be encouraged to 
foster further improvement. 

 
LNG 213            การเขียนรายงานการปฏิบติัการ                                                                                      1(1-0-2) 
                           Laboratory Report Writing 

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
                 รายวชิาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความรู้ดา้นองคป์ระกอบของการเขียนทั้งในระดบัประโยค ยอ่

หนา้และเน้ือเร่ือง เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขียนรายงานการปฏิบติัการตามรูปแบบท่ีเหมาะสม
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กบัสาขาวิชาของตนเอง นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้ทั้งดา้นไวยากรณ์และการเรียบเรียงความคิดเพื่อ
น าเสนอเน้ือหาในทุกขั้นตอนของการฝึกเขียน นอกจากน้ีเน้ือหาการเรียนยงัครอบคลุมถึงการ
สรุปความและการถอดความเป็นค าพดูของตนเองเพื่อเสริมสร้างความตระหนกัดา้นปัญหาการ
คดัลอกขอ้มูล 

                             The aim of the course is to reinforce knowledge of the basic elements of writing at the 
sentence, paragraph and essay level as well as to enable students to write a report in a format 
appropriate to their content-area courses e.g. a lab report. Grammar and organization will be 
combined with student practice at every step. In addition, the class will cover an introduction 
to summarizing and paraphrasing skills in order to reinforce students’ awareness of problems 
about plagiarism. 

 
LNG 293           ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและงานอาชีพ                                                                          3(3-0-6) 
                          Thai for Communication and Careers 
                          วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
                            รายวชิาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะ ในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร เน้ือหาวิชา

เน้นการใช้ภาษาตามวตัถุประสงค์ต่าง ๆ การวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการส่ือสาร การใช้
ภาษาไทยให้ถูกตอ้งตามหลกัอกัขรวิธี โดยการบูรณาการทกัษะภาษาทั้ง 4 ทกัษะ คือ การอ่าน 
การฟัง การพูด และการเขียน กิจกรรมต่าง ๆ จะเน้นการพฒันาทกัษะ การให้เหตุผล การ
วิเคราะห์ การตีความ และสรุปประเด็นในข่าวสาร ขอ้ความ บทสนทนา และบทความจากส่ือ
ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนพฒันาทักษะในการส่ือสารกับบุคคลอ่ืนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามวตัถุประสงค ์โดยสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียนและการน าไปประยุกต์
ไดจ้ริงในงานอาชีพ 

                 The purpose of this course is to develop knowledge and skills for communication. The 
content of the course emphasizes the use of language for specific purposes, analysis and 
solving problems in communication. The course also emphasizes the accurate use of Thai 
language according to accurate grammatical features. The course integrates the four language 
skills: reading, listening, speaking and writing. The activities aim to equip the students with 
the skills of reasoning, analyzing interpreting and summarizing of news, messages, 
conversations, and articles from different kinds of media. The activities also focus on 
effective and efficient communication for specific purposes, serving learners’ interest and 
applications according to their future careers. 
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MTH 101  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1                     3(3-0-6) 
(Calculus and Analytic Geometry I)   
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชนั: ลิมิตของฟังก์ชนั การหาค่าลิมิต ฟังก์ชนัต่อเน่ือง ทฤษฎี
ค่าสูงสุดและค่าระหวา่งกลาง 
อนุพนัธ์ : แนวคิดมูลฐานของอนุพนัธ์ ปฏิกิริยาอนุพนัธ์ อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัเชิงพีชคณิต
อนุพนัธ์ของฟังกช์นัตรีโกณมิติ กฎลูกโซ่ 
การประยกุตอ์นุพนัธ์: ทฤษฎีของโรลล ์และทฤษฎีบทค่าเฉล่ีย ความเวา้และอนุพนัธ์อนัดบัสอง 
การใชอ้นุพนัธ์และลิมิตในการเขียนกราฟ การประยุกตปั์ญหาค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด การหา
อนุพนัธ์ของฟังกช์นัโดยปริยาย ผลต่างอนุพนัธ์ 
อินทิกรัลจ ากดัเขต: แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจ ากดัเขต ทฤษฎีบทหลกัมูลของแคลคูลสั 
คุณสมบติัของปฏิยานุพนัธ์ และอินทิกรัลจ ากดัเขต จ านวน e ฟังก์ชนัลอการิทึม อนุพนัธ์ของ
ฟังก์ชนั ลอการิทึม ลอการิทึมธรรมชาติ ซ่ึงนิยามในรูปอินทิกรัลจ ากดัเขต ฟังก์ชนัผกผนัและ
อนุพนัธ์ของ bX อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัตรีโกณมิติผกผนั ฟังก์ชนัช้ีก าลงัท่ีนิยามในพจน์ของ
ลอการิทึม ฟังกช์นัไฮเปอร์โบลิกและตวัผกผนั อตัราสัมพนัธ์ กฎของโลปิตาล 
ระเบียบวธีิการอินทิเกรต: การอินทิเกรตโดยการแทนค่า การอินทิเกรตทีละส่วน  
การประยุกตอิ์นทิเกรตจ ากดัเขต : พื้นท่ี ปริมาตร จุดรวมมวล งาน ความยาวของเส้นโคง้ 
พื้นผวิของการหมุนอินทิเกรตไม่ตรงแบบ 
Limits and continuous functions: limits of function, computation of limits, continuous 
functions, the maximum-value theorem and the intermediate-value theorem.  
Derivatives: basic concepts of the derivative, anti-derivative. Derivative of algebraic 
functions, derivative of trigonometric functions, the chain rule.  
Applications of derivatives: Rolle’s theorem and mean-value theorem, concavity and second 
derivatives, using the derivative and limits in sketching graph, applied maximum and 
minimum problems, implicit differentiation, differentials. The definite integral: basic 
concepts of definite integrals, Fundamental theorem of calculus, properties of anti-
derivatives and definite integrals. The number, logarithmic functions, derivatives of 
logarithmic functions. Natural logarithm defined as a definite integral, inverse functions and 
the derivative of bx, derivatives of inverse trigonometric functions, related rates, L’hopital’s 
rules. Methods of integration: integration by substitution, integration by partial fractions.  
Applications of the definite integrals: areas, volumes, centroids, work, arc length, areas of 
surfaces of revolution, improper integrals. 
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MTH 102 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2                     3(3-0-6) 
(Calculus and Analytic Geometry II)  
วชิาบงัคบัก่อน : MTH 101 
เส้นโคง้ระนาบและพิกดัเชิงขั้ว: พื้นท่ีในพิกดัเชิงขั้ว สมการอิงตวัแปรเสริม ความยาวของส่วน
โคง้และอตัราเร็วบนเส้นโคง้ มุมระหวา่งเส้นตรง เส้นสัมผสั อนุพนัธ์อนัดบัสอง และความ
โคง้ของเส้นโคง้ จ านวนเชิงซ้อน กราฟของสมการ ฟังก์ชนัและเส้นโคง้ระดบั อนุพนัธ์ยอ่ย 
ผลต่างอนุพนัธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต อนุพนัธ์ยอ่ยอนัดบัสอง และค่าสุดขีดสัมพทัธ์ อินทิเกรต 
จ ากดัเขตบนบริเวณระนาบและบริเวณสามมิติ ในระบบพิกดัฉาก ระบบพิกดัทรงกลม และ
ระบบพิกดัทรงกระบอก 
อนุกรม: ล าดบั อนุกรม การทดสอบดว้ยอินทิกรัล การทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบ และการ
ทดสอบดว้ยอตัราส่วน อนุกรมสลบั และการทดสอบการลู่เขา้แบบสัมบูรณ์ การกระจายทวิ
นาม อนุกรมก าลงัสูงของ เทยเ์ลอร์ อนุกรมฟูริเยร์ ฟังก์ชนัคาบ สูตรของออยเลอร์ การลู่เขา้
ของอนุกรม ฟูริเยร์ ฟูริเยร์อินทิเกรต 
Plane curve and polar coordinates: areas in the polar coordinate, parametric equations, arc 
length and speed on a curve, the angle between a line and a tangent line, the second 
derivative and the curvature of a curve. Complex numbers. Graph of equations. Functions 
and level curves. Partial derivatives, differentials, the chain rule, Critical points, second 
order partial derivative and relative extreme, Definite integrals over plane and solid regions.  
Series : sequences, series, the integral test, the comparison test, the ratio test, the alternative 
series and absolute convergence tests, binomial expansion, power series, the Taylor’s 
formula, Fourier series, Periodic functions, the Euler formula, convergence of Fourier series, 
Fourier integral. 
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  ข.เปรียบเทียบรายวชิาทีเ่ปลี่ยนแปลงไประหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 

หลกัสูตรเดมิ  พ.ศ.2551 หมายเหตุ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  31  หน่วยกติ   หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  31 หน่วยกติ 

 
กลุ่มวชิาสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 13 หน่วยกติ 
 

  กลุ่มวชิาบังคบั                

SSC 101 พลศึกษา   กลุ่มวชิาสุขพลามัย  1 หน่วยกติ 

SSC 210  มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต   GEN 102 พลศึกษา 

SSC 360 สงัคมศาสตร์บูรณาการ   กลุ่มวชิาบูรณาการ  15 หน่วยกติ 

เลือกอยา่งนอ้ย 2 รายวิชา จากรายวิชาท่ีสายสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เปิดสอน จ านวน 6 หน่วย
กิต   GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต  

     วิชาศึกษาทัว่ไป  GEN 121  ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา  

      GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคิด  

            GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต  

      GEN 351 การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้ า 

กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกติ   กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกติ 

LNG 102 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2       LNG 105 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการส าหรับนกัศึกษานานาชาติ 

LNG 103 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3   LNG 106 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการส าหรับนกัศึกษานานาชาติ 

LNG 104  การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 1          LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  
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LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 1 
 

LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์  9 หน่วยกติ 
 

LNG 108 การเรียนรู้แบบอิงเน้ือหา * 

MTH 010 

 
 
 
 
คณิตศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนั 

 

* หากนกัศึกษาไม่
ตอ้งเรียนวิชา LNG 
105 ให้เรียน LNG 
108 แทน 

 MTH 011 โปรแกรมส าเร็จรูปในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์      
 

กลุ่มวชิาบังคบัเลอืก 6 หน่วยกติ 

STA 010 สถิติธุรกิจในชีวิตประจ าวนั 
 

 GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

CHM 010 เคมีกบัการพิสูจน์หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์   

วิชา
ศึกษา
ทัว่ไป   GEN 301 การพฒันาสุขภาพแบบองคร์วม  

CHM 010 ความปลอดภยัและอุบติัภยัจากสารเคมี 
 

 GEN 311  จริยศาสตร์ในสงัคมฐานวิทยาศาสตร์  

CHM 012 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 
 

 GEN 321 ประวติัศาสตร์อารยธรรม  

CHM 103 เคมีในชีวิตประจ าวนั 
 

 GEN 331 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล  

FST 010 อาหารและสุขภาพ 
 

 
 GEN 341 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย  

MIC 010 เปิดโลกพนัธุศาสตร์ 
 

 GEN 352 เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

MIC 011 จุลชีววิทยากบัชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
 

 GEN 353 จิตวิทยาการจดัการ  

PHY 010 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวนั 
 

 GEN 411 การพฒันาบุคลิกภาพและการพดูในท่ีสาธารณะ  

PHY 011 ฟิสิกส์กบัเทคโนโลย ี
 

 GEN 421 สงัคมศาสตร์บูรณาการ  
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หมวดวชิาหลกัเฉพาะด้าน  99 หน่วยกิต   หมวดวชิาหลกัเฉพาะด้าน  99 หน่วยกิต 

วชิาเฉพาะด้านคณติศาสตร์  12 หน่วยกติ √ วชิาแกนทางด้านคณติศาสตร์  12 หน่วยกติ 

CSC 165 คณิตศาสตร์ดิสครีต     √ CSC 165 คณิตศาสตร์ดิสครีต     

CSC 261 สถิติส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ √ CSC 261 สถิติส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ 

MTH 101 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 √ MTH 101 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 

MTH 102 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 √ MTH 102 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 

วชิาภาษาอังกฤษ  15 หน่วยกติ √ 

วชิาแกนทางด้าน
ภาษาองักฤษ  15 
หน่วยกติ   

LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 2 √ LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 2 

LNG 221 การพดูเพื่อการส่ือสาร 1 √ LNG 221 การพดูเพื่อการส่ือสาร 1 

LNG 241 การเขียนเชิงวิชาการ 1 √ LNG 241 การเขียนเชิงวิชาการ 1 

LNG 242 การเขียนเชิงวิชาการ 2 √ LNG 242 การเขียนเชิงวิชาการ 2 

LNG 411 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชีพ √ LNG 411 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชีพ 

วชิาหลักเฉพาะด้าน  60 หน่วยกติ √ วชิาเฉพาะด้าน  60 หน่วยกติ 

CSC 101 วิทยาการคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  √ CSC 101 วิทยาการคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  

CSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 √ CSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
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CSC 103 สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์ √ CSC 103 สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์ 

CSC 104 กฎเกณฑแ์ละความหมายของภาษาโปรแกรม √ CSC 104 กฎเกณฑแ์ละความหมายของภาษาโปรแกรม 

CSC 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2        √ CSC 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2        

CSC 208 ตรรกะดิจิทลั √ CSC 208 ตรรกะดิจิทลั 

CSC 209 โครงสร้างขอ้มูล √ CSC 209 โครงสร้างขอ้มูล 

CSC 210 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี √ CSC 210 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 

CSC 213 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ √ CSC 213 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

CSC 317 ระบบปฏิบติัการ √ CSC 317 ระบบปฏิบติัการ 

CSC 318 ระบบฐานขอ้มูล √ CSC 318 ระบบฐานขอ้มูล 

CSC 319 การพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงออ็บเจกต ์ √ CSC 319 การพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงออ็บเจกต์ 

CSC 320 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ √ CSC 320 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

CSC 321 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์                                     √ CSC 321 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์                                     

CSC 323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ √ CSC 323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

CSC 340 ปัญญาประดิษฐ์ √ CSC 340 ปัญญาประดิษฐ์ 

CSC 401 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 
เปล่ียนหน่วยกิต 

3(2-2-6) CSC 401 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 

CSC 424 การจดัการโครงงานซอฟตแ์วร์ √ CSC 424 การจดัการโครงงานซอฟตแ์วร์ 

CSC 498 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
เปล่ียนหน่วยกิต 

3(0-6-6) CSC 498 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
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CSC 499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 √ CSC 499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 

CSC 395 การฝึกงานอุตสาหกรรม 
ปรับเป็นวิชาบงัคบั

เลือก     

วชิาเลือกเฉพาะด้าน  12 หน่วยกติ   วชิาเลือกเฉพาะด้าน   12 หน่วยกติ 

    วิชาใหม่ CSC 394 เตรียมฝึกงานวิชาชีพ 

CSC 395 การฝึกงานอุตสาหกรรม เปล่ียนช่ือ CSC 395* การฝึกงานวิชาชีพ 

    วิชาใหม่ CSC 396^ สหกิจศึกษา 

      *นักศึกษาแผนการเรียนปกติบังคับเลือก CSC 394 กบั CSC 395 

      ^นักศึกษาแผนการเรียนสหกจิศึกษาบังคบัเลอืก CSC 396 

CSC 322 การวิจยัด าเนินงาน ยกเลิก     

CSC 330 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ขั้นสูง ยกเลิก     

CSC 331 ซอฟตแ์วร์ระบบ ยกเลิก     

CSC 334 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์   √ CSC 334 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์   

CSC 335 เรขภาพคอมพิวเตอร์ √ CSC 335 เรขภาพคอมพิวเตอร์ 

CSC 336 เทคโนโลยส่ืีอประสม ยกเลิก     

CSC 337 การออกแบบและพฒันาเกมคอมพิวเตอร์   เปล่ียนช่ือวิชาใหม ่ CSC 337 ชีวสารสนเทศเบ้ืองตน้ 

CSC 341 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ยกเลิก     

CSC 344 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ √ CSC 344 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

CSC 350 การโปรแกรมแบบลูกข่าย-แม่ข่าย ยกเลิก     
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CSC 351 เทคโนโลยกีารเช่ือมต่อเครือข่าย √ CSC 351 เทคโนโลยกีารเช่ือมต่อเครือข่าย 

CSC 352 โทรคมนาคมดิจิทลั เปล่ียนช่ือวิชาใหม ่ CSC 352 แอพพลิเคชัน่บนอินเตอร์เน็ต 

CSC 380 สถิติเพื่อการวิจยั ยกเลิก     

CSC 381 สถิติเพื่อการวิจยั ยกเลิก     

CSC 433 การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ √ CSC 433 การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 

CSC 434 การเขียนโปรแกรมเชิงออ็บเจกตแ์ละดีไซน์แพทเทิร์น ยกเลิก     

CSC 435 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ √ CSC 435 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 

    วิชาใหม่ CSC 438  การบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

CSC 442 การออกแบบระบบผูเ้ช่ียวชาญ   ยกเลิก     

CSC 443 ระบบฐานขอ้มูลแบบกระจาย ยกเลิก     

CSC 445 ตรรกะคลุมเครือและเครือข่ายใยประสาทเทียม ยกเลิก     

CSC 446 การท าเหมืองขอ้มูล √ CSC 446 การท าเหมืองขอ้มูล 

CSC 452 การจดัการเครือข่าย ยกเลิก     

CSC 453 การค านวณแบบไร้สายและแบบเคล่ือนท่ี ยกเลิก     

CSC 454 การส่ือสารแบบบรอดแบนด ์  ยกเลิก     

CSC 482 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน ยกเลิก     

CSC 483 การประมวลผลแบบขนาน ยกเลิก     

CSC 484 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน   ยกเลิก     

CSC 485 เทคนิคการจ าลองสถานการณ์   √ CSC 485 เทคนิคการจ าลองสถานการณ์   
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CSC 486 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ   √ CSC 486 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ   

CSC 487 พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์     ยกเลิก     

CSC 488 การจดัการศูนยส์ารสนเทศ ยกเลิก     

CSC 489 การจดัการความมัน่คงของคอมพิวเตอร์   √ CSC 489 การจดัการความมัน่คงของคอมพิวเตอร์   

CSC 490 การค านวณสมรรถนะสูง    ยกเลิก     

CSC 494-497 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-4 
เพ่ิมเป็น CSC 491-

497 CSC 491-497 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-7 

หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ   หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

     √     หมายถึงรายวิชาท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง 
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ค. เปรียบเทยีบรายวชิาในหลักสูตรกบัองค์ความรู้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพวิเตอร์ 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
    

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์  
   โครงสร้างหลกัสูตรตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ ดงันี ้

    
โครงสร้างหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกติ ดงันี ้

  รายละเอยีดหลกัสูตร หน่วยกติ     
 

รายละเอยีดหลกัสูตร       หน่วยกติ 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  30 
 

  
 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
   

31 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 
 

  
 

    1.1 กลุ่มวิชาบงัคบั 
   

25 

     2.1 วิชาแกน 12 
 

  
 

    1.2 กลุ่มวิชาบงัคบัเลือก 
   

6 

        -  แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 
  

  
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
   

99 

       -  คณิตศาสตร์ดิสครีต 
  

  
 

   2.1 วิชาแกนทางดา้นคณิตศาสตร์ 
  

12 

       - สถิติส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ 
  

  
 

         - CSC 165 คณิตศาสตร์ดิสครีต 
  

3 

       - วิธีทางการค านวณเชิงตวัเลข หรือความน่าจะเป็น  
  

  
 

         - CSC 261 สถิติส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ 
  

3 

     2.2 วิชาเฉพาะดา้น 36 
 

  
 

         - MTH 101  แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  
 

3 

      - กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 3 
 

  
 

         - MTH 102  แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
 

3 

     - กลุ่มเทคโนโลยีเพือ่งานประยุกต์ 6 
 

  
 

   2.2 วิชาแกนทางดา้นภาษาองักฤษ 
  

15 

     - กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์ 12 
 

  
 

  2.3 วิชาเฉพาะดา้น 
   

60 

    - กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 12 
 

  
 

        กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
 

3 

    - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์  3 
 

  
 

         - CSC 323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
 

3 

     2.3 วิชาเลือก 
  

  
 

        กลุ่มเทคโนโลยีเพือ่งานประยุกต์  
  

7 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 
 

  
 

        - CSC 101 วิทยาการคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  
 

1 

4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม ควรจดัให้มีภายใน 5  ปี  
  

  
 

        - CSC 319 การพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงออ็บเจกต ์
 

3 

หลงัจากการประกาศใชม้าตรฐานคุณวุฒิ ระดบัปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์  
 

  
 

        - CSC 340  ปัญญาประดิษฐ์ 
  

3 
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ถา้มีหน่วยกิตให้นบัเป็นส่วนหน่ึงของหมวดวิชาเฉพาะ 
  

  
 

         กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิทางซอฟต์แวร์ 
 

24 

4.1 ฝึกงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (0-3 หน่วยกิต) หรือ 
 

  
 

        - CSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  
 

3 

4.2 ท าสหกิจศึกษากบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (6-9 หน่วยกิต)      
 

        - CSC 104 กฎเกณฑแ์ละความหมายของภาษาโปรแกรม 3 

     
        - CSC 105  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  

 
3 

     
        - CSC 209  โครงสร้างขอ้มูล    

  
3 

     
        - CSC 210 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 

 
3 

     
        - CSC 213 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

 
3 

     
        - CSC 321  วิศวกรรมซอฟตแ์วร์  

  
3 

     
        - CSC 401  ภาษาโปรแกรมทางเลือก    

  
3 

     
     กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 

  
12 

     
        - CSC 101 วิทยาการคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  

 
2 

     
        - CSC 103 สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์ 1 

     
        - CSC 317 ระบบปฏิบติัการ 

  
3 

     
        - CSC 318 ระบบฐานขอ้มูล  

  
3 

     
        - CSC 320 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  
3 

     
     กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์  

 
5 

     
        - CSC 103 สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์ 2 

     
        - CSC 208  ตรรกะดิจิทลั   

  
3 

     
    วชิาบังคบัเฉพาะด้าน 

   
9 

     
   2.4 วิชาเลือก  

   
12 

     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 
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ง. ประวตัิอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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                                                                   สยาม แย้มแสงสังข์                                                                                                                                                                                                 
Siam Yamsaengsung 

1.  ประวตัิการศึกษา 
1997  M.Sc. (Computer Science), The University of Texas, Dallas, U.S.A.                                                           
1995  B.Sc. (Computer Science), The University of Texas at Austin.                                                                                                                                                     
2. ภาระงานสอน                                                                                                                                                                       
2.1ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานิพนธ์ในปัจจุบัน                                                                                            
ระดับปริญญาตรี                                                                                                                                                                 
รายวชิา 
CSC 208  Digital Logic                                                                                    3  หน่วยกิต 
CSC 320  Computer Networks                                                                         3                          หน่วยกิต 
CSC 351  Internetworking Technology                                                            3  หน่วยกิต 
CSC 498  Computer Science Project I                                                              3  หน่วยกิต 
CSC 499  Computer Science Project II                 3  หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา 
CSC 208  Digital Logic                                                                                    3  หน่วยกิต 
CSC 320  Computer Networks                                                                         3                          หน่วยกิต 
CSC 351  Internetworking Technology                                                            3  หน่วยกิต 
CSC 498  Computer Science Project I                                                              3  หน่วยกิต 
CSC 499  Computer Science Project II                 3  หน่วยกิต 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีทีสั่มพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน   
  ไม่มี 
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 พเิชฏฐ์ ลิม่วชิรานันต์                                                                                                                                             
Pichet Limvachiranan 

 

1.  ประวตัิการศึกษา  
1999 M.Sc. (Computer Science), Chulalongkorn University, Thailand. 
1994 B.Sc. (Computer Science) Rajabhat Institute Saundusit, Thailand.     

2. ภาระงานสอน                                                                                                                                                                       
2.1ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานิพนธ์ในปัจจุบัน                                                                                             
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา 
INT 676   Java Server Side Programming Workshop                                             3  หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี                                                                                                                                                                 
รายวชิา 
INT 105  Computer Programming II                                                                    3  หน่วยกิต 
INT 450  Information Technology Project                     3  หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา 
CSC 498  Computer Science Project I                                                                 3  หน่วยกิต 
CSC 499  Computer Science Project II                     3  หน่วยกิต 
CSC 491  Selected Topic in Computer Science I 
                (Java Server Side Programming Workshop)                   3  หน่วยกิต 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีทีสั่มพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน   
  ไม่มี 
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 มนตรี สุภัททธรรม                                                                                                                                               

Montri Supattatham 

1. ประวตัิการศึกษา  
2000 M.Sc.(Infromation Technology), King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand. 
1991 B.Eng.(Computer Engineering), King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand. 

2. ภาระงานสอน                                                                                                                                                                       
2.1ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานิพนธ์ในปัจจุบัน                                                                                             
ระดับปริญญาตรี                                                                                                                                                                 
รายวชิา 
INT401 Information Assurance and Security I                                                3  หน่วยกิต 
INT450  Information Technology Project                 3  หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา 
CSC498  Computer Science Project I                                                              3  หน่วยกิต 
CSC499  Computer Science Project II                 3  หน่วยกิต 
CSC491  Selected Topic in Computer Science I 
                 (Information Assurance and Security I)                            3  หน่วยกิต 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีทีสั่มพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน   
  ไม่มี 
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สุณสิา สถาพรวจนา                                                                                                                                                
Sunisa Sathapornvajana 

 
1. ประวตัิการศึกษา  

2003 M.Sc.(Infromation Technology), King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand. 
2000 B.Sc. (Statistics), Silpakorn University, Thailand. 

2. ภาระงานสอน                                                                                                                                                                       
2.1ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานิพนธ์ในปัจจุบัน                                                                                             
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา 
INT 671 Database Archiecture and Administration Workshop                        3   หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี                                                                                                                                                                 
รายวชิา 
INT 207 Information Management II                                                                3   หน่วยกิต 
INT 352 Information Technology Seminar II                              3                          หน่วยกิต 
INT 450  Information Technology Project                  3   หน่วยกิต 
INT 451  Information Technology Seminar III                                                 1   หน่วยกิต 
INT 470  Database Programming Workshop                                                    3   หน่วยกิต 
 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา 
CSC 498  Computer Science Project I                                                              3   หน่วยกิต 
CSC 499  Computer Science Project II                  3   หน่วยกิต 
CSC 491  Selected Topic in Computer Science I 
                 (Database Programming Workshop)                             3   หน่วยกิต 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีทีสั่มพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน   
  ไม่มี 
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อนัฮวา นิลรัตน์ศิริกุล 
Unhawa Ninrutsirikun 

 
1.  ประวตัิการศึกษา 

2001   M.Sc.   (Information Technology),  King Mongkut's University of  Technology Thonburi,Thailand. 
1998   B.Eng. (Computer Engineering),  Rangsit  University, Thailand. 

2. ภาระงานสอน                                                                                                                                                                       
2.1ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานิพนธ์ในปัจจุบัน                                                                                             
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา 
INT 675 Java Programming Workshop                                                             3  หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี                                                                                                                                                                 
รายวชิา 
INT 450  Information Technology Project                  3  หน่วยกิต 
INT 451  Information Technology Seminar III                                                 1  หน่วยกิต 
INT 497  Selected Topic in Information Technology VII                                 3  หน่วยกิต 
                (Mobile Application Development) 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา 
CSC  498  Computer Science Project I                                                              3  หน่วยกิต 
CSC  499  Computer Science Project II                  3               หน่วยกิต 
CSC  491  Selected Topic in Computer Science I 
                  (Data Warehouse Workshop)                                           3               หน่วยกิต 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีทีสั่มพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน   
  ไม่มี 
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จ. ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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ค าสั่งคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                                                 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
----------------------------- 

 

      ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าเดือน
เมษายน 2553 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2553 และมติท่ีประชุมสภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2553 (26 เมษายน 
2553)ไดใ้หค้วามเห็นชอบอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตร จ านวน 7 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี จ านวน 2 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท จ านวน 3 หลกัสูตร และระดบัปริญญาเอก จ านวน 2 
หลกัสูตร เพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบและกลไกลของการจดัท าหลกัสูตรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
ดงันั้น คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตร ดงัรายนามต่อไปน้ี 

 
 

1.หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วฒิุการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 

1 อ.ภคินี  อุปถมัภ ์ ป.โท (สถิติประยกุต)์ อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 

2 อ.อจัฉรา  ธารอุไรกุล ป.โท (สถิติประยกุต)์ อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 

3 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์ ศาสตราจารยภ์าควชิาคณิตศาสตร์  
คณะวทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
 

4 รศ.ดร.บุญวฒัน์  อตัชู 
 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั  

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

5 ดร.มนู   อรดีดลเชษฐ์ ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
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2.หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วฒิุการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 อ.พิเชฏฐ ์ ล่ิมวชิรานนัต ์  

 
ป.โท (วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

 
2 อ.สยาม  แยม้แสงสังข ์ ป.โท (วทิยาการคอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

 
3 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์ ศาสตราจารยภ์าควชิาคณิตศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
 

4 รศ.ดร.สุรพงศ ์ เอ้ือวฒันามงคล คณบดีคณะสถิติประยกุต์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

5 ศ.ดร.ประภาส  จงสถิตวฒันา 
 

หวัหนา้ห้องปฏิบติัการระบบอจัฉริยะ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

 
3.หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วฒิุการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ  วราภรณ์ 

 
ป.เอก (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
 

อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 

2 ดร.บณัฑิต  วรรธนาภา ป.เอก (วศิวกรรมอุตสาหการ)      
 

อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

3 ดร.สุรีย ์ ฟูนิลกุล ป.เอก (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 

อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.)  

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      ศาสตราจารยภ์าควชิาคณิตศาสตร์  
คณะวทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Distributed and Multimedia Systems, 
Department of  Information, University 
of Vienna, Austria & School of 
Computer and Information Science 
University of South Australia, Australia 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
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7 Prof. Dr. Roland Traunmüller   
 
 

Institute of Informatics in Business 
and Government, University of 
Linz, Austria 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

 
4.หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วฒิุการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 รศ.ดร.นิพนธ์  เจริญกิจการ 

 
ป.เอก (ระบบสารสนเทศ) อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

 
2 รศ.ดร.บวร  ปภสัราทร ป.เอก (วศิวกรรมไฟฟ้า)   อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

 
3 รศ.ดร.วเิชียร  ชุติมาสกุล ป.เอก (วทิยาการคอมพิวเตอร์)   อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

 
4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.)  
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      ศาสตราจารยภ์าควชิาคณิตศาสตร์  
คณะวทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Distributed and Multimedia Systems, 
Department of Information, University 
of Vienna, Austria & School of 
Computer and Information Science 
University of South Australia, 
Australia 
 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

7 Prof. Dr. Roland Traunmüller 
  
 
 

Institute of Informatics in Business 
and Government, University of 
Linz, Austria 
 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
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5.หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วฒิุการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท ์ ป.เอก (วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

 
2 ดร.พรชยั มงคลนาม 

 
ป.เอก (วทิยาการคอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

 
3 ผศ.ดร.วชิรศกัด์ิ วานิชชา ป.เอก (วทิยาการสารสนเทศ)      อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

 
4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.)  
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      ศาสตราจารยภ์าควชิาคณิตศาสตร์  
คณะวทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Distributed and Multimedia Systems, 
Department of Information, University 
of Vienna, Austria & School of 
Computer and Information Science 
University of South Australia, 
Australia 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

7 Prof. Dr. Roland Traunmüller 
  
 
 

Institute of Informatics in Business 
and Government, University of 
Linz, Austria 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
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6.หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วฒิุการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 
 

รศ.ดร.กิตติชยั  ลวนัยานนท ์ ป.เอก (ปัญญาประดิษฐ)์ อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 

2 ผศ.ดร.ชาคริดา  นุกลูกิจ ป.เอก (วทิยาการคอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 

3 ผศ.ดร.ประเสริฐ คนัธมานนท ์ ป.เอก (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 

4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.)  

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      ศาสตราจารยภ์าควชิาคณิตศาสตร์  
คณะวทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Distributed and Multimedia Systems, 
Department of Information, University 
of Vienna, Austria & School of 
Computer and Information Science 
University of South Australia, 
Australia 
 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

7 Prof. Dr. Roland Traunmüller 
  
 
 

Institute of Informatics in Business 
and Government, University of 
Linz, Austria 
 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
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7.หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วฒิุการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 รศ.ดร.วเิชียร  ชุติมาสกุล ป.เอก (วทิยาการคอมพิวเตอร์)   อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

 
2 รศ.ดร.บวร  ปภสัราทร ป.เอก (วศิวกรรมไฟฟ้า)   อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

 
3 รศ.ดร.นิพนธ์  เจริญกิจการ 

 
ป.เอก (ระบบสารสนเทศ) อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

 
4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.)  
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      ศาสตราจารยภ์าควชิาคณิตศาสตร์  
คณะวทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Distributed and Multimedia 
Systems, Department of 
Information, University of Vienna, 
Austria & School of Computer and 
Information Science University of 
South Australia, Australia 
 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

7 Prof. Dr. Roland Traunmüller 
  
 
 

Institute of Informatics in Business 
and Government, University of 
Linz, Austria 
 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

 

                      สั่ง   ณ  วนัท่ี  4  พฤษภาคม   พ.ศ . 2553 

                                                                                                    
                                           (รองศาสตราจารย ์ดร.บวร  ปภสัราทร) 
                คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ฉ.ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ช.  เอกสารความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
 


