หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาเขตสุรินทร
คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 ชื่อภาษาไทย
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
Bachelor of Science Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
2.2 ชื่อยอภาษาไทย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science (Computer Science)
2.4 ชื่อยอภาษาอังกฤษ
B.Sc. (Computer Science)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาตางประเทศที่ใชภาษาไทยไดดี
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. 25….
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
− เปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
− สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 16 ธันวาคม 2554
− สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 27 มกราคม 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) นักวิทยาการคอมพิวเตอร หรือนักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
2) นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร
3) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
4) โปรแกรมเมอร
5) ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย
6) ผูดูแลระบบฐานขอมูล
7) ผูจัดการโครงการซอฟตแวร
8) ผูประสานงานโครงการซอฟตแวร
9) นักพัฒนาเว็บไซต
10) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชวิทยาการคอมพิวเตอร
11) ผูประกอบการธุรกิจซอฟตแวร
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน
9.1 ศูนยกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เลขที่บัตรประจําตัว ตําแหนงทาง
ประชาชน
วิชาการ
3309901580406
อาจารย

นายเอกชัย

แซจึง**

3300101829592

อาจารย

นายธนินทร

ระเบียบโพธิ*์ *

3310500525309

อาจารย

นายเอกลักษณ

ฉิมจารย

3909900262626

อาจารย

นางพนิดา

หลอวงศตระกูล

3309900618094

อาจารย

นางสาวชลดา

พรหมสุข

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
ค.บ.
วศ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารประยุกต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรศึกษา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบัน
มจธ.
สจพ.
มทส.
มทร.อีสาน
มทร.อีสาน
สรภ.นครราชสีมา
สจพ.
สรภ.จันทรเกษม

มทส.
มจธ.

9.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

เลขที่บัตรประจําตัว ตําแหนงทาง
ประชาชน
วิชาการ
1319900027537
อาจารย

นางสาวจิราพร

สุดใหญ**

วท.ม.
วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร

3330501117085

อาจารย

นางวิจิตรา

โพธิสาร

3600500509599

อาจารย

นายอลงกรณ

อัมพุช**

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วศ.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
อิเล็กทรอนิกส

วศ.ม.
วศ.บ.
ค.อ.บ.

โทรคมนาคม
โทรคมนาคม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

ชื่อ-สกุล

3329900327162

อาจารย

นายคเชนท

ขาวงาม

1311300035647

อาจารย

นายนิพนธ

พิมพเบาธรรม

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

หมายเหตุ
- ** หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- มทร.อีสาน หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- มทร.ตะวันออก หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- มจธ. หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- สจพ. หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

สถาบัน
มข.
มทร.ตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
มมส.
มมส.
มช.
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร
สจล.
มทส.
มทร.อีสาน
วิทยาเขตสุรินทร

ปที่จบ
การศึกษา
2549
2546
2551
2546
2552
2549
2547
2544
2551
2547

ปที่จบ
การศึกษา
2553
2550
2553
2548
2548
2535
2549
2539
2552
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สจล. หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สรภ.จันทรเกษม หมายถึง สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
สรภ.นครราชสีมา หมายถึง สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
มข. หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
มช. หมายถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มมส. หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มทส. หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
1) คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2) คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
11. สถานการณภายนอก หรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2554–2559) ที่กลาวถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กอใหเกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้นการบริหารจัดการองค
ความรูอยางเปนระบบเปนสิ่งจําเปน
รวมถึงการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะ
ผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2552-2556) และเปาหมายยุทธศาสตรของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทยป พ.ศ. 2554-2563 (IT2020) ที่เนนการใชงาน ICT เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งตองใชบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน และ
การใช คอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง (Ubiquitous Computing) การใชเครือขายความเร็วสูงและ
อินเทอรเน็ตไดกลายเปนสิ่งปกติธรรมดาในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคา
และคาใชจายที่ถูกลง เชนโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารตโฟนและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคส
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สมัยใหมมีความเร็วสูงพอที่จะใชสื่อสารแบบสื่อประสมได และเครือขายไร
สายความเร็วสูงอยาง Wi-Max ซึ่งจะนําไปสูสังคมที่มีการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหงตลอดเวลา ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมาก ทั้งนี้จําเปนจะตองใชนักเทคโนโลยี
สารสนเทศจํานวนมาก ที่มีความเปนมืออาชีพ มีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มี
คุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลอง
และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ
รองรับการแขงขันทางธุรกิจคอมพิวเตอรทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงสู
ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเกงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(15 กรกฎาคม 2552)
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่ดี
และเกง เนื่องจากการใชอินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย จึงเปนชองทางในการถายทอดวัฒนธรรมจาก
ตางประเทศ ซึ่งอาจสงผล ใหพฤติกรรม และคานิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึง
ตองเนนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใสใจถึง
ผลกระทบตอผูรับขอมูลขาวสารสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและคุมคา และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรจะมีความสัมพันธกับหลักสูตร
อื่น และหลักสูตรในคณะ ดังนี้
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
กลุมวิชา/รายวิชาที่เปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งนักศึกษาตองไปเรียนในคณะ
/สาขาวิชา
อื่นประกอบดวยวิชาทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และวิชา
ภาษาอังกฤษ
กลุมวิชา/รายวิชาที่เปนหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะตองมีการประสานงานกับคณะตางๆ ที่จัดรายวิชาซึ่ง
นักศึกษาในหลักสูตรนี้ตองไปเรียน โดยตองมีการวางแผนรวมกันระหวาง ผูเกี่ยวของตั้งแตผูบริหาร
และอาจารยผูสอน ซึ่งอยูตางคณะ เพื่อกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ สวนนักศึกษาที่มาเลือกเรียน
เปนวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ตองมีการประสานกับคณะตนสังกัดเพื่อใหทราบถึงผลการเรียนรูของนักศึกษา
วาสอดคลองกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหลานั้นเรียนหรือไม
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพและคุณธรรม เปนผูนําและเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน เพื่อเปนกําลังสําคัญของชาติในการพัฒนาดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
1.2.2 เพื่อพัฒนากําลังคนที่มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร ตอบสนองความตองการของภาครัฐและเอกชน
1.2.3 เพื่อสงเสริม และสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาการคอมพิวเตอร
หรือสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ
1.2.4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต
ความขยันหมั่นเพียร ความสํานึกในจรรยาบรรณแหงอาชีพและความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
มาตรฐานคุณวุฒิ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สาขาวิชาวิทยาการ
พ.ศ. 2552
คอมพิวเตอร
2. ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางนอยปละครั้ง
3. เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชน และชุมชน มามี
สวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรภายใน 5 ป
2. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง 1. ติดตามแนวโนมความ
กับความตองการของผูใช
ตองการของผูใชบัณฑิต
บัณฑิต
2. คําแนะนําและคําปรึกษา
จากผูประกอบการ เพื่อใชใน
การปรับปรุงหลักสูตรใน
อนาคต
3. มีรายวิชาที่สอนใหนักศึกษา
สามารถดําเนินชีวิตในสังคม
ไดอยางมีความสุข

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. สามารถเปรียบเทียบ
หลักสูตรกับมาตรฐานใน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
2. สรุปผลการประชุมสัมมนา
เพื่อพัฒนาหลักสูตร
3. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2. นําขอเสนอแนะของผูใช
บัณฑิตมาใชในการพัฒนา
และแกไขหลักสูตร
3. จํานวนวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
3. พัฒนาบุคลากร ทรัพยากรให 1. สนับสนุนใหบุคลากร
1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
สอดคลองกับหลักสูตร
เพิม่ พูนความรูและ
การฝกอบรม/สัมมนาเชิง
ประสบการณ
วิชาการ และศึกษาตอ
2. ติดตั้งอุปกรณในหองเรียน 2. รวบรวมและบันทึก
เพื่อการสอนที่มี
อัตราสวนอุปกรณตอ
ประสิทธิภาพ และเพื่อสราง จํานวนนักศึกษา จํานวน
สื่อการเรียนการสอนตาม
ชั่วโมงที่นักศึกษาใช
ความตองการ
หองปฏิบัติการหรือ
เครื่องมือ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ( Summer Session) ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไม
บังคับ ใชเวลาศึกษา 5-8 สัปดาห โดยใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไมรวมเวลาสําหรับการสอบ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester) และภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester) ในภาค
การศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ทั้งนี้ไมนับรวมเวลาสําหรับการสอบ
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแตวันจันทรแรกของเดือนมิถุนายนเปนตนไป
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแตวันจันทรแรกของเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป
มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ( Summer Session) ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่
ไมบังคับ ใชเวลาศึกษา 5 -8 สัปดาห โดยใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมรวมเวลาสําหรับการสอบ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.
6) กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) นักศึกษามีขอจํากัดทางทักษะวิชาชีพ/ภาษา/คณิตศาสตร/วิทยาศาสตร
2) การปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) จัดกิจกรรม/โครงการปรับพื้นฐานในขอจํากัดตาง ๆ
2) จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยแนะแนว
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระดับชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จ

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
120
30
30

คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
ระดับชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จ

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
120
30
30

2.6 งบประมาณตามแผน
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ศูนยกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หมวดเงิน
งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชสอย/คาวัสดุ
3. คาเสื่อมราคาสินทรัพย
4. คาสาธารณูปโภค
5. คาใชจายงานสนับสนุน
6. คาใชจายอื่น ๆ
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2555

ปงบประมาณ
2556
2557
2558

2,600,000 3,120,000 3,744,000 4,492,800
70,000
84,000 100,800 120,960
800,000 960,000 1,152,000 1,382,400
136,000 163,200 195,840 235,008
170,000 204,000 244,800 293,760
3,776,000 4,531,200 5,437,440 6,524,928
30
60
90
120
125,866
75,520
60,416
54,374

2559
5,391,360
145,152
1,658,880
282,009
352,512
7,829,913
120
65,249
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คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
หมวดเงิน
งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชสอย/คาวัสดุ
3. คาเสื่อมราคาสินทรัพย
4. คาสาธารณูปโภค
5. คาใชจายงานสนับสนุน
6. คาใชจายอื่น ๆ
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2555

ปงบประมาณ
2556
2557
2558

1,080,000 1,296,000 1,555,200 1,866,240
395,679 474,815 569,778 683,733
1,000,000 1,200,000 1,440,000 1,728,000
117,319 140,782 168,939 202,727
80,000
96,000 115,200 138,240
2,672,998 3,207,597 3,849,117 4,618,940
30
60
90
120
89,100
53,460
42,768
38,491

2559
2,239,488
820,480
2,073,600
243,272
165,888
5,542,728
120
46,189

2.7 ระบบการศึกษา
ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคัมบหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 255 4
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
135 หนวยกิต สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6
ภาคการศึกษาปกติ หรือสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา ใหใชเวลาไมเกิน 12 ปการศึกษาและ
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ หรือ
การเทียบโอนรายวิชาหรือเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใชเวลาศึกษา
ไมเกิน 2 เทา ของแผนการเรียนที่เหลืออยูที่ตองศึกษาตามหลักสูตร สําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลาหรือใชเวลาศึกษาไมเกิน 3 เทา ของแผนการเรียนที่เหลืออยูที่ตองศึกษาตามหลักสูตร
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
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3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 135
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาภาษา
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
33
6
6
15
6
96
15
51
30
6

3.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสวิชา
กลุมสาขา
ลําดับสาขาวิชา
กลุมรายวิชา
ปที่ควรศึกษา
ลําดับรายวิชา
X X - X X X - X X X
1 2 3 4 5
6 7 8
ตําแหนงที่ 1-2
00
01
02
03
04
05
06
07

หมายถึง กลุมสาขา ประกอบดวยกลุมสาขาดังตอไปนี้
กลุมสาขาศึกษาทั่วไป
กลุมสาขาศิลปศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตร
กลุมสาขาเกษตรศาสตร
กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร
กลุมสาขาบริหารธุรกิจ
กลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร
กลุมสาขาศิลปกรรม

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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08
กลุมสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
09
กลุมสาขาเทคโนโลยีประยุกต
10
กลุมสาขาการแพทยแผนไทย
11
กลุมสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม
12
กลุมสาขาศึกษาศาสตร
ตําแหนงที่ 3-4 หมายถึง ลําดับสาขาวิชา โดยแทนกลุมวิชาวิทยาศาสตร ดังนี้
01
สาขาวิชาคณิตศาสตร
02
สาขาวิชาเคมี
03
สาขาวิชาฟสิกส
04
สาขาวิชาชีววิทยา
05
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
06
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต
07
สาขาวิชาสถิติ
ตําแหนงที่ 5 หมายถึง กลุมรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
0 กลุมวิชาพื้นฐานทั่วไป
1 กลุมวิชาวิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาโปรแกรม
2 กลุมวิชาการจัดการฐานขอมูลและพัฒนาระบบเครือขาย
ตําแหนงที่ 6 หมายถึง ปที่ควรศึกษา โดยมีความหมายดังนี้
0 หมายถึง ไมระบุปการศึกษา
1 หมายถึง ป 1 ของปริญญาตรี
2 หมายถึง ป 2 ของปริญญาตรี
3 หมายถึง ป 3 ของปริญญาตรี
4 หมายถึง ป 4 ของปริญญาตรี
5 หมายถึง ป
5 ของปริญญาตรี
6 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
7
หมายถึง ระดับปริญญาโท
8
หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
9 หมายถึง ระดับปริญญาเอก
ตําแหนงที่ 7-8 หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุมวิชา
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3.1.4 ชื่อรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้
00-011-101 พลวัตทางสังคมกับการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
3(3-0-6)
Social Dynamics and Happy Living
00-012-101 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Quality Development
หรือวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในกลุมวิชาสังคมศาสตร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้
00-021-101 ทักษะทางสารนิเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
00-021-002 การจัดการความรู
3(3-0-6)
Knowledge Management
00-022-101 คุณคาของมนุษย :ศิลปและศาสตรในการดําเนินชีวิต 3(3-0-6)
Human Value : Arts and Sciences of Living
00-023-101 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Sport and Recreation for Health
หรือวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในกลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาภาษา 15 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้
00-031-101 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
English for Study Skills Development
00-031-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
00-031-203 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English Reading for Academic Purposes
00-031-204 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
English Conversation for Daily Life
00-031-205 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
English Writing for Daily Life
00-032-101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
หรือวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในกลุมวิชาภาษา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษา
จากวิชา ตอไปนี้
00-041-001 ชีวิตและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Life and Environment
00-041-102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม
3(3-0-6)
Science and Modern Technology
00-041-103 วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Science for Health
00-042-101 คณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics and Statistics for Daily Life
หรือวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
96 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน 15 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
02-011-104 แคลคูลัส 1
Calculus 1
02-011-207 แคลคูลัส 2
Calculus 2
02-050-113 วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน
Fundamental of Computer Science
02-051-211 คณิตศาสตรดิสกรีต
Discrete Mathematics
02-070-204 สถิติ 1
Statistics 1
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 51 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
02-050-201 ภาษาคอมพิวเตอร
Computer Languages
02-050-208 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
Computer Programming 1
02-050-209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
Computer Programming 2
02-051-206 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System Analysis and Design
02-051-207 ระบบปฏิบัติการ
Operating System

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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02-051-208
02-051-209
02-051-304
02-051-311
02-051-312
02-051-401
02-051-402
02-051-403
02-052-301
02-052-302
02-050-428

โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
Data Structure and Algorithms
โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Organization and Architecture
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
Object Oriented Technology
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
วิศวกรรมซอฟตแวร
Software Engineering
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
Computer Science Project 1
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2
Computer Science Project 2
การสื่อสารขอมูล
Data Communication
ระบบฐานขอมูล
Database System
เตรียมประสบการณภาคสนาม
Pre Field Experience

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)

สําหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ใหศึกษาจากวิชาตอไปนี้
02-050-412 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Cooperative Education
สําหรับแผนการศึกษาแบบฝกงาน ใหศึกษาจากวิชาตอไปนี้
02-050-311 ฝกงาน 3(0-9-0)
Practicum
และเลือกศึกษาจากกลุมวิชาชีพเลือกจํานวน 3 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 30 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
02-050-101 คอมพิวเตอรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of Computer
02-050-202 การโปรแกรมบนอินเตอรเน็ต 3(2-2-5)
Internet Programming
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02-050-203 ตรรกะดิจิตอล 3(3-0-6)
Digital Logic
02-050-310 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
Information Technology Law
02-050-427 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
Information Technology Seminar
02-051-205 คอมพิวเตอรกราฟฟก 3(2-2-5)
Computer Graphics
02-051-210 ระบบไมโครคอมพิวเตอรและอินเตอรเฟสซิ่ง
Microcomputer System and Interfacing
02-051-310 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3(2-2-5)
Selected Programming Language
02-051-313 การโปรแกรมบนเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Computer Networks Programming
02-051-314 การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ 3(2-2-5)
Mobile Programming
02-051-315 เทคโนโลยีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)
Electronic Business Technology
02-051-316 การสืบคนสารสนเทศ 3(3-0-6)
Information Retrieval
02-051-418 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6)
Natural Language Processing
02-051-419 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6)
Image Processing
02-051-420 การจําลองระบบ 3(3-0-6)
System Simulation
02-051-421 การจัดการโครงงานซอฟตแวร 3(3-0-6)
Software Project Management
02-051-422 การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 3(3-0-6)
Cloud Computing
02-051-423 ซอฟตแวรระดับองคกร 3(3-0-6)
Enterprise Software
02-051-424 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6)
Theory of Computation
02-051-425 เทคโนโลยีเสมือน 3(3-0-6)
Virtualization Technology

3(3-0-6)
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02-052-304 ระบบฐานขอมูลขั้นสูง 3(2-2-5)
Advanced Database
02-052-305 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Computer Networks
02-052-410 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)
Decision Support Systems
02-052-414 โครงขายประสาทเทียม 3(3-0-6)
Neural Network
02-052-415 ปญญาประดิษฐ 3(3-0-6)
Artificial Intelligence
02-052-416 คลังขอมูล 3(3-0-6)
Data Warehouse
02-052-417 การทําเหมืองขอมูล 3(3-0-6)
Data mining
02-052-418 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 3(3-0-6)
Computer System and Network Security
02-052-426 การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
3(2-2-5)
Server Management
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต ที่เปดสอนในระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
และ/หรือ หัวหนาสาขาวิชา
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษาเสนอแนะ
แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
แผน ก เลือกการฝกงาน
ปการศึกษาที่ 1ก
ภาคการศึกษาที่ 1
00-01X-XXX
00-03X-XXX
00-03X-XXX
00-04X-XXX
02-011-104
02-050-113
02-050-201

กลุมวิชาสังคมศาสตร 1
กลุมวิชาภาษา 1
กลุมวิชาภาษา 2
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1
แคลคูลัส 1
วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน
ภาษาคอมพิวเตอร

ภาคการศึกษาที่ 2
00-01X-XXX
00-02X-XXX
00-03X-XXX
00-04X-XXX
02-011-207
02-050-208
02-051-211

กลุมวิชาสังคมศาสตร 2
กลุมวิชามนุษยศาสตร 1
กลุมวิชาภาษา 3
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2
แคลคูลัส 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
คณิตศาสตรดิสกรีต

รวม

3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21 หนวยกิต

รวม

3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 2ก
ภาคการศึกษาที่ 1
00-02X-XXX
00-03X-XXX
02-050-209
02-051-208
02-051-207
02-070-204

กลุมวิชามนุษยศาสตร 2
กลุมวิชาภาษา 4
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
ระบบปฏิบัติการ
สถิติ 1

ภาคการศึกษาที่ 2
00-03X-XXX
02-051-206
02-052-302
02-05X-XXX
02-05X-XXX
02-05X-XXX

กลุมวิชาภาษา 5
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ระบบฐานขอมูล
วิชาชีพเลือก 1
วิชาชีพเลือก 2
วิชาชีพเลือก 3

รวม

3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

รวม

3(X-X-X)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หนวยกิต

20

ปการศึกษาที่ 3ก
ภาคการศึกษาที่ 1
02-051-209
02-051-311
02-052-301
02-05X-XXX
02-05X-XXX

โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
การสื่อสารขอมูล
วิชาชีพเลือก 4
วิชาชีพเลือก 5

ภาคการศึกษาที่ 2
02-051-304
02-051-312
02-05X-XXX
02-05X-XXX
02-05X-XXX
02-050-428

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
วิชาชีพเลือก 6
วิชาชีพเลือก 7
วิชาชีพเลือก 8
เตรียมประสบการณภาคสนาม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
02-050-311
ฝกงาน

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
15 หนวยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
1(1-0-2)
16 หนวยกิต

รวม

3(0-9-0)
3 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 4ก
ภาคการศึกษาที่ 1
02-051-401
02-051-402
02-05X-XXX
XX-XXX-XXX

วิศวกรรมซอฟตแวร
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
วิชาชีพเลือก 9
วิชาเลือกเสรี 1

ภาคการศึกษาที่ 2
02-051-403
02-05X-XXX
02-05X-XXX
XX-XXX-XXX

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2
วิชาชีพเลือก 10
วิชาชีพบังคับ 1
วิชาเลือกเสรี 2

รวม

3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
11 หนวยกิต

รวม

3(0-6-3)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
12 หนวยกิต
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แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
แผน ข เลือกการสหกิจศึกษา
ปการศึกษาที่ 1ข
ภาคการศึกษาที่ 1
00-01X-XXX
00-03X-XXX
00-03X-XXX
00-04X-XXX
02-011-104
02-050-113
02-050-201

กลุมวิชาสังคมศาสตร 1
กลุมวิชาภาษา 1
กลุมวิชาภาษา 2
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1
แคลคูลัส 1
วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน
ภาษาคอมพิวเตอร

ภาคการศึกษาที่ 2
00-01X-XXX
00-02X-XXX
00-03X-XXX
00-04X-XXX
02-011-207
02-050-208
02-051-211

กลุมวิชาสังคมศาสตร 2
กลุมวิชามนุษยศาสตร 1
กลุมวิชาภาษา 3
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2
แคลคูลัส 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
คณิตศาสตรดิสกรีต

รวม

3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21 หนวยกิต

รวม

3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 2ข
ภาคการศึกษาที่ 1
00-02X-XXX
00-03X-XXX
02-050-209
02-051-208
02-051-207
02-05X-XXX
02-070-204

กลุมวิชามนุษยศาสตร 2
กลุมวิชาภาษา 4
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
ระบบปฏิบัติการ
วิชาชีพเลือก 1
สถิติ 1

ภาคการศึกษาที่ 2
00-03X-XXX
02-051-206
02-052-302
02-05X-XXX
02-05X-XXX
02-05X-XXX
02-05X-XXX

กลุมวิชาภาษา 5
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ระบบฐานขอมูล
วิชาชีพเลือก 2
วิชาชีพเลือก 3
วิชาชีพเลือก 4
วิชาชีพเลือก 5

รวม

3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
21 หนวยกิต

รวม

3(X-X-X)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
21 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 3ข
ภาคการศึกษาที่ 1
02-051-209
02-052-301
02-051-311
02-05X-XXX
02-05X-XXX
02-05X-XXX

โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
การสื่อสารขอมูล
เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
วิชาชีพเลือก 6
วิชาชีพเลือก 7
วิชาชีพเลือก 8

ภาคการศึกษาที่ 2
02-051-304
02-051-312
02-051-401
02-051-402
XX-XXX-XXX

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
วิศวกรรมซอฟตแวร
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
วิชาเลือกเสรี 1

รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หนวยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(X-X-X)
14 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 4ข
ภาคการศึกษาที่ 1
02-051-403
02-05X-XXX
02-05X-XXX
XX-XXX-XXX
02-050-428

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2
วิชาชีพเลือก 9
วิชาชีพเลือก 10
วิชาเลือกเสรี 2
เตรียมประสบการณภาคสนาม

ภาคการศึกษาที่ 2
02-050-412

สหกิจศึกษา

รวม

รวม

3(0-6-3)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
1(1-0-2)
13 หนวยกิต
6(0-18-0)
6 หนวยกิต
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
00-011-101 พลวัตทางสังคมกับการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
3(3-0-6)
Social Dynamics and Happy Living
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจ และการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ความสัมพันธระหวางกฎเกณฑอื่นๆ ทีใชควบคุมสังคม กฎหมายที่เกี่ยวของใน
ชีวิตประจําวัน ความสัมพันธระหวางปญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทย
เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
00-012-101

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Quality Development
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิต และการทํางานของบุคคล การ
สรางแนวคิดและเจตคติตอตนเอง ธรรมะกับการสรางคุณภาพชีวิต บทบาท หนาที่
และความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การบริหารตนเองใหเขากับชีวิตและสังคม
การเขารวมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคนและการสรางผลิตผลในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ

00-021-101

ทักษะทางสารนิเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการรูสารนิเทศ กระบวนการพัฒนาทักษะการรูสารนิเทศ การ
ประยุกตใชทักษะการรูสารนิเทศ เพื่อการศึกษาคนควาสารสนเทศดวยตนเอง

00-021-002

การจัดการความรู
3(3-0-6)
Knowledge Management
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี การจัดการความรู ความสําคัญและวัตถุประสงคของ
การจัดการความรู กระบวนการใชเทคโนโลยีจัดการความรู การประยุกตใชการ
จัดการความรูในการทํางานระดับบุคคลและองคกร
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00-022-101

คุณคาของมนุษย: ศิลปและศาสตรในการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human Value: Arts and Sciences of Living
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและพัฒนาการของมนุษย แนวความคิด ความ
เชื่อและความมีเหตุผล ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรม มารยาท เอกลักษณ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และคานิยมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

00-023-101

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Sport and Recreation for Health
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการออกกําลังกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
ฝกทักษะการออกกําลังกายและเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง ศึกษา หลัก
โภชนาการสําหรับบุคคลวัยตางๆ จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน เรียนรูการใชชีวิตและการทํางานรวมกัน ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี ใน
การดํารงตนในสังคมอยางมีความสุข ทั้งรางกายและจิตใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

00-031-101

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills Development
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน กลวิธีที่เหมาะสมใน
การฟง พูด อาน และเขียน การพัฒนาความสามารถทางดานภาษาอังกฤษเพื่อเปน
เครื่องมือในการสื่อสารและการหาความรูเพิ่มเติม

00-031-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับการฟง การพูด การอาน และการเขียนการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันตามสถานการณตางๆ การเลือกใชศัพทสํานวน และ
โครงสรางภาษาที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะการฟง พูด อานและเขียน
ภาษาอังกฤษ
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00-031-203 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English Reading for Academic Purposes
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
คําศัพทและโครงสราง
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่องเชิงวิชาการ
00-031-204 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English Conversation for Daily Life
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การสนทนาภาษาอังกฤษ
ตามสถานการณตางๆ การใชศัพท สํานวนตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กิริยามารยาทในการสนทนา การสรุปประเด็นสําคัญในการสนทนา
00-031-205

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English Writing for Daily Life
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ การเขียนระดับยอหนา
การเขียนจดหมาย การกรอกแบบฟอรมประเภทตางๆ การเขียนขอความสั้นๆ เชน
ไปรษณียบัตร บัตรแสดงความรูสึกในโอกาสตางๆ

00-032-101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การฟง การพูด การอาน และ
การเขียนภาษาไทย การใชศัพท สํานวนและโครงสรางภาษาที่เหมาะสม และเนน
ทักษะการเขียนที่เปนมาตรฐานทั้งทางราชการ และทางธุรกิจเพื่อนําไปประกอบ
อาชีพในอนาคต

00-041-001

ชีวิตและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Life and Environment
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของ
โลกกับสิ่งมีชีวิต สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน ผลกระทบของสารเคมีตอการใช
ชีวิตประจําวัน พลังงานในรูปแบบตางๆ แหลงพลังงาน พลังงานกับชีวิต พลังงาน
ทดแทน การนําไปใชและการอนุรักษ และผลกระทบของพลังงานตอสภาพแวดลอม
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00-041-102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม
3(3-0-6)
Science and Modern Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารประยุกต แนวโนมและผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีตอชีวิตและสังคม
และมีความตระหนักรูเพื่อการปรับสภาพการดํารงชีวิต
00-041-103 วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Science for Health
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับรางกายของมนุษยและการเจริญเติบโต ระบบอวัยวะ อาหาร
เครื่องสําอาง สารพิษ การระบาด
และการปองกันโรคที่มีผลกระทบตอสังคม
การใชยา พืชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน การดูแลสุขภาพตนเองและใหความรูทาง
วิทยาศาสตรสูบุคคลอื่น
00-042-101

คณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics and Statistics for Daily Life
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษากระบวนการแกปญหาโดยใชคณิตศาสตรและสถิติ การใชเหตุผลและความ
สมเหตุสมผลทางคณิตศาสตรกับงานในชีวิตประจําวัน สถิติกับการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อการดํารงชีวิตอยางสมดุล

02-011-104

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและ การประยุกต
ปริพันธไมจํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต

02-011-207

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
วิชาบังคับกอน : 02-011-104 แคลคูลัส 1
ศึกษาเกี่ยวกับ ผิวกําลังสอง ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ
ยอยและการประยุกต ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธสามัญ
อันดับ 1 ระดับขั้น 1 สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับ n ที่มีสัมประสิทธิ์เปน
คาคงตัว
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02-050-113

วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of Computer Science
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาวิวัฒนาการคอมพิวเตอร ตรรกะ ตรรกะแบบบูลีน เลขคณิตคอมพิวเตอร
เบื้องตน ขั้นตอนวิธีเบื้องตนและโครงสรางขอมูล ปญหาในการคนหาและการ
จัดเรียงขอมูล กองซอนและซับรูทีน การเรียกซ้ํา ระบบยอยของคอมพิวเตอร
โครงสรางและองคประกอบของคอมพิวเตอร หลักการทํางานของคอมพิวเตอร
วิธีการแบงขนาดของคอมพิวเตอร หนวยขับแผนบันทึก อุปกรณรับเขา/สงออก
ขอมูล ระบบปฏิบัติการและเครือขายคอมพิวเตอร

02-051-211

คณิตศาสตรดิสกรีต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ตรรกะประพจน ตรรกะประโยคเปด ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน วิธีการพิสูจน ทฤษฎีเซต
การพิสูจนสมบัติของเซต การนับและความนาจะเปน การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู
ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยมพาสคาล ความนาจะเปนอยางมีเงื่อนไข ฟงกชัน
หลักการ ชองนกพิราบ ความสัมพันธ ความสัมพันธลําดับบางสวน ความสัมพันธ
ลําดับสมบูรณ ลําดับ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร กราฟและตนไม วิถีและวงจร ตนไม
ทวิภาค และตนไมทอดขาม

02-070-204

สถิติ 1
3(3-0-6)
Statistics 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจง ตัวแปร
สุม การสุมตัวอยาง การแจกแจงของกลุมตัวอยาง การประมาณคา ศึกษาเกี่ยวกับ
ความรูพื้นฐานทางสถิติ ทฤษฏีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนแบบไม
ตอเนื่องและตอเนื่อง การสุมตัวอยางและการแจกแจงกลุมการทดสอบสมมติฐาน
ของประชากรกลุมเดียวและการทดสอบไควสแควร

02-050-201

ภาษาคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Languages
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาการเขียนโปรแกรมที่นิยมใชในปจจุบัน การเขียนผังงาน การวิเคราะห
โปรแกรมที่นํามาใชพัฒนาระบบงาน
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02-050-208

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-2-5)
Computer Programming 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวความคิดพื้นฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสราง ตัวแปร
ตัวปฏิบัติการ ฟงกชันและหนวยรับเขา/สงออกขอมูล คําสั่งควบคุมและคําสั่ง
ปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธระหวางตัวแปร ตัวชี้ และการใชเนื้อที่ใน
หนวยความจํา ตัวแปรโลคอลและโกลบอล การสงคาระหวางฟงกชัน สตริงก
แฟมขอมูล การรับเขา/สงออกขอมูล แถวลําดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ การ
ออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การแกจุดบกพรองโปรแกรม และการสราง
โครงสรางขอมูลโดยใชอ็อบเจกตและตัวชี้

02-050-209

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
3(2-2-5)
Computer Programming 2
วิชาบังคับกอน : 02-050-208 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
อ็อบเจกตและคลาส การหอหุมเขตขอมูล แถวลําดับของอ็อบเจกต สายอักขระ
อารกิวเมนตของบรรทัดคําสั่ง การรับเขาและสงออกขอมูลของไฟล แนวคิดเรื่องตัวชี้
โครงสรางรายการ การเรียกซ้ํา การทดสอบ การทดสอบแบบอัตโนมัติ กลวิธีการ
ทดสอบ การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตเบื้องตน ซูเปอรคลาสและซับคลาส
ภาวะพหุสัณฐาน โปรแกรมตอประสาน การเขียนโปรแกรมที่ขับเคลื่อนดวย
เหตุการณ และความรูพื้นฐานสวนตอประสานกับผูใช

02-051-206

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
องคประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะหระบบและ
เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาซอฟตแวร การศึกษาความเปนไปไดของระบบในทาง
เทคนิค ทางปฏิบัติ และทางธุรกิจ การใชแผนภาพแสดงการไหลของขอมูล การใช
แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล การออกแบบการรับขอมูล การออกแบบการ
แสดงผลขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การทําเอกสารประกอบ และการนําเสนอ
ผลงาน
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02-051-207

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
วิชาบังคับกอน : 02-050-113 วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน
สถาปตยกรรม เปาหมายและโครงสรางของระบบปฏิบัติการ การจัดการการ
ประมวลผล การกําหนดการการประมวลผล ความรวมมือและการประสานเวลาของ
การประมวลผล สภาวะติดตาย สาเหตุ เงื่อนไข การปองกัน การจัดการ
หนวยความจํา หนวยความจํากายภาพ หนวยความจําเสมือน การจัดการหนวยเก็บ
สํารอง จานบันทึก หนวยเก็บขั้นสาม หนวยรับเขา/สงออก แฟมขอมูล สารบบ
ระบบปฏิบัติการแบบกระจายเบื้องตน

02-051-208

โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
3(3-0-6)
Data Structure and Algorithms
วิชาบังคับกอน : 02-050-208 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
โครงสรางขอมูลแบบอารเรย สตริง ลิงคลิสต สแตค คิว ทรีไบนารี บีทรี แบบทรีและ
กราฟและโครงสรางแฟมขอมูลแบบตาง ๆ การเรียงลําดับขอมูลและการคนหาขอมูล
แบบมีประสิทธิภาพสูง การประยุกตและการวิเคราะหโครงสรางขอมูล การจัด
หนวยความจําและแฟม การวิเคราะหความซับซอนของอัลกอริทึม การออกแบบ
อัลกอริทึมสําหรับการแกปญหาแบบแบงแยกเพื่อเอาชนะ แบบตรรกะ แบบยอน
รอย แบบกําหนดพลวัต แบบแยกแลวกั้น ปญหาทางทฤษฎีของการจัดประเภทของ
อัลกอริทึม ปฏิบัติการฝกหัดเขียนและทดสอบแกไขชุดคําสั่งในภาษาตางๆ

02-051-209

โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Organization and Architecture
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบคอมพิวเตอร การจัดการหนวยความจํา ระบบหนวยความจําแบบแคช ระบบ
ไปปไลน ชุดคําสั่งคอมพิวเตอร แบบ RISCs และ CISCs ระบบมัลติโพรเซสเซอร
และโปรแกรมมิ่ง ระบบมัลติโพรเซสเซอรแบบซิงเกิ้ลอินเตอรคอนเนคชั่น เนทเวอรค
ระบบมัลติโพรเซสเซอร แบบแมสพลาสซิ่ง ระบบมัลติโพรเซสเซอร

02-051-304

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในองคกร
เทคโนโลยีฮารดแวร ซอฟตแวร และการสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบ
สารสนเทศ และการบริหารงานในองคกร แนวทางการพัฒนาระบบ การบริหารการ
ใชทรัพยากรระบบ จริยธรรมและผลกระทบของระบบสารสนเทศ
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02-051-311

เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
Object Oriented Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของแนวคิดเชิงวัตถุ การสรางโมเดลสําหรับแนวคิดเชิงวัตถุ การ
วิเคราะห ออกแบบดวยวิธีการเชิงวัตถุ และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดย
ครอบคลุมเกี่ยวกับ การกําหนดคลาสและการสรางวัตถุ คอนสตรักเตอร การสง
ขอความ การสืบทอดคุณสมบัติจากหลายคลาส การโอเวอรไรท โพลีมอรฟสซึม การ
เชื่อมโยงแบบพลวัต การซอนขอมูล รูปแบบการดีไซนและเฟรมเวิรค องคประกอบ
และการพัฒนาซอฟตแวรจากองคประกอบ

02-051-312

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
วิชาบังคับกอน : 02-051-311 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
แบบจําลองการออกแบบและการโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดขอมูลแบบนามธรรม การ
สืบทอดภาวะพหุสัณฐาน โพลีมอรฟสซึม การโอเวอรโหลด การโปรแกรมเชิง
เหตุการณ การโปรแกรมอินเตอรเฟส

02-051-401

วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
Software Engineering
วิชาบังคับกอน : 02-051-206 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
หลักวิศวกรรมซอฟตแวร แบบจําลองของกระบวนการทางซอฟตแวร การประมาณ
ตนทุนซอฟตแวรการวางแผน และการจัดการโครงการ การจัดการและพัฒนาความ
ตองการ สถาปตยกรรมซอฟตแวร และการออกแบบลักษณะจําเพาะของซอฟตแวร
การทําใหเกิดผล เทคนิคการทดสอบ การสงมอบ การบํารุงรักษาคุณภาพซอฟตแวร
วิศวกรรมซอฟตแวรเชิงวัตถุ

02-051-402

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
2(0-4-2)
Computer Science Project 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงงานเฉพาะเรื่องสวนที่ 1 เปนการทํางานกลุมหรือเดี่ยวภายใตคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาแตละกลุมจะตองทําการศึกษาปญหาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอรที่เลือกไวอยางเปนระบบ โครงงานที่ทําจะตองเปนโครงงานที่ใชความรู
พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร รวมถึงการประยุกตใชแนวคิดและเทคนิคที่เคย
เรียนมา นักศึกษาตองจัดทํารายงานและนําเสนอหัวขอโครงงาน
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02-051-403

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2
3(0-6-3)
Computer Science Project 2
วิชาบังคับกอน : 02-051-402 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
โครงงานเฉพาะเรื่องสวนที่ 2 เปนงานตอเนื่องจากโครงงานเฉพาะเรื่องสวนที่ 1
นักศึกษาตองจัดทําโครงงาน ทดสอบ และติดตั้งระบบใหเสร็จสมบูรณ ภายใต
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา โดยนักศึกษาตองผานการนําเสนอโครงงานและสง
รายงานโครงงานฉบับสมบรูณ

02-052-301

การสื่อสารขอมูล
3(2-2-5)
Data Communication
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฏีพื้นฐานของการสื่อสารขอมูล สวนประกอบสําคัญในการสื่อสารขอมูลและ
ขายงานสื่อสาร ระบบขายงานสื่อสารระยะใกลระเบียบและวิธีการในขายงานสื่อสาร
ขอมูลและการควบคุมสายสื่อสารพาหะที่อํานวยความสะดวกในการสื่อสาร การ
วางแผนระบบงานและการออกแบบขายงานสื่อสาร

02-052-302

ระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database System
วิชาบังคับกอน : 02-051-208 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรมของฐานขอมูล
วัฏจักรการพัฒนาฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิดและระดับ
กายภาพ การทํานอรมอลไลเซชัน ภาษาที่ใชในฐานขอมูล ภาษาที่ใชในการสืบคน
แบบงาย (เอสคิวแอล) การสืบคนตามตัวอยาง (คิวบีอี) ฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกตและ
ฐานขอมูลแบบกระจายเบื้องตน

02-050-428

เตรียมประสบการณภาคสนาม
1(1-0-2)
Pre Field Experience
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการ
เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม ประกอบ ระเบียบและ
ขอปฏิบัติตน ที่เกี่ยว ของ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ระบบการบริหารงานคุณภาพ มารยาทและการพัฒนาบุคลิกภาพ การใชเครื่องมือ
ที่เกี่ยวของ การเสริมทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาและเครื่องใชสํานักงาน ระบบเอกสาร
การจัดทํารายงานและการเลือกสถานประกอบการ
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02-050-412

สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับกอน : 02-050-428 เตรียมประสบการณภาคสนาม
นักศึกษาไปทํางานในสถานประกอบการภาครัฐหรือภาคเอกชน ตลอดระยะเวลา 1
ภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห มีหัวหนางานเฉพาะดาน
ควบคุมดูแล จะตองทํารายงานประกอบ และมีการนิเทศนจากคณาจารย
หมายเหตุ
1. รายวิชานี้สําหรับนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 3 หรือชั้นปที่ 4 ขึ้นไป
2. การประเมินผลนักศึกษา ใหคาระดับคะแนนเปน
S (Satisfactory) - พ.จ. (พอใจ) และ U (Unsatisfactory) –ม.จ. (ไมพอใจ)

02-050-311

ฝกงาน
3(0-9-0)
Practicum
วิชาบังคับกอน : 02-050-428 เตรียมประสบการณภาคสนาม
นักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการภาครัฐหรือภาคเอกชน เปนเวลา
ไมนอยกวา 200 ชั่วโมงในระหวางปดภาคฤดูรอน เพื่อเพิ่มประสบการณและทักษะ
อาชีพ
หมายเหตุ
1. รายวิชานี้สําหรับนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 3 หรือชั้นปที่ 4 ขึ้นไป
2. การประเมินผลนักศึกษา ใหคาระดับคะแนนเปน
S (Satisfactory) - พ.จ. (พอใจ) และ U (Unsatisfactory) –ม.จ. (ไมพอใจ)

02-050-101

คอมพิวเตอรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of Computer
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ระบบการ
ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ตรรกศาสตรภายในเครื่องคอมพิวเตอร ขั้นตอนการ
ทํางานของโปรแกรม การเขียนผังงาน การเลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
และการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยงานตางๆ
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02-050-202

การโปรแกรมบนอินเตอรเน็ต
3(2-2-5)
Internet Programming
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบ ทีซีพี /ไอพี การใชงานโปรโตคอล การเคลื่อนยายไฟล การ
เขารหัสคียลับ การเขารหัสคียสาธารณะ การเขียนภาษาสคริปต การเขียน
โปรแกรมดานลูกขาย การเขียนโปรแกรมดานแมขาย การเขียนโปรแกรมเพื่อเขาถึง
ฐานขอมูลในแมขาย การเขียนโปรแกรมประยุกตการสรางเว็บไซตเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ไดรับมอบหมาย

02-050-203

ตรรกะดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Logic
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาหลักการพื้นฐานของระบบดิจิทัลกับระบบแอนะล็อก ระบบเชิงเลขและรหัส
แบบตางๆ พีชคณิต บูลีน คุณสมบัติเฉพาะตัว ขอกําหนดและการนําวงจรดิจิทัล
แบบตางๆ มาใชงานหลักการและออกแบบวงจรตรรกเชิงผสมและเชิงลําดับ การ
ออกแบบรีจิสเตอรการออกแบบสวนคํานวณพื้นฐานของคอมพิวเตอร ศึกษาสวน
สัญญาณควบคุมที่เกี่ยวของ ฯลฯ ใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ ทดสอบและการ
ประยุกตใชงานขั้นพื้นฐานตางๆ

02-050-310

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Law
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษากฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทย การออกกฎหมาย การบังคับใช
ความสัมพันธระหวางกฎหมายไทยกับนโยบายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษา
แหลงกฎหมาย สนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ และความสัมพันธกับ
กฎหมายไทย เนนการศึกษาในกฎหมายที่สําคัญ เชน กฎหมายทางดานการสื่อสาร
และโทรคมนาคม กฎหมายทางดานการควบคุมและสงเสริมการใชอินเตอรเน็ต
กฎหมายทางดานการคาอิเล็กทรอนิกส กฎหมายทางดานการคาอิเล็กทรอนิกส
กฎหมายทางดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญา และกฎหมายทางดานการ
คุมครองความเปนสวนตัว และปลอดภัยในขอมูล ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ
กับการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน รางขอตกลงทั่ว ๆ ไป
และขอตกลงพิเศษ ตลอดจนเจรจาทําความตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวร และ
เผยแพรขอตกลงที่จัดทําขึ้น
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02-050-427

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Seminar
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล
หรือเปนกลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุม
กลุมสัมมนา

02-051-205

คอมพิวเตอรกราฟฟก
3(2-2-5)
Computer Graphics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตน พื้นฐานขั้นตอนวิธีสําหรับรูปทรงทั้งแบบ 2 มิติ และ
3 มิติ ปฏิสัมพันธ การมองเชิงไปปไลน การสรางรูปเรขาคณิต
3 มิติ การยาย
ตําแหนง การตั้งโมเดลกลอง การใหแสง การสองแสงและการสรางพิกเซล

02-051-210 ระบบไมโครคอมพิวเตอรและอินเตอรเฟสซิ่ง 3(
3-0-6)
Microcomputer System and Interfacing
วิชาบังคับกอน
: ไมมี
การจัดองคกรภายในไมโครคอมพิวเตอร ไมโครโปรเซสเซอร ชนิด 8 บิต 16 บิต
และ 32 บิต ซอฟตแวรสําหรับคอมพิวเตอร โปรแกรมควบคุมระบบงานและ
โปรแกรมประยุกต มโนภาพของอินเตอรเฟสซิ่ง แฮนดเชคกิ้งโปรแกรมขัดจังหวะ
การอินเตอรเฟสแบบอนุกรมและขนาน การเชื่อมโยงไมโครคอมพิวเตอรกับ
คอมพิวเตอรขนาดใหญ
02-051-310

ภาษาโปรแกรมทางเลือก
3(2-2-5)
Selected Programming Language
วิชาบังคับกอน : 02-050-209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
การศึกษาภาษาโปรแกรมอยางลึกซึ้งหนึ่งภาษาหรือมากกวาที่เปนกรณีศึกษา
ภาษาที่เปดสอนอาจเปลี่ยนแปลงไดในแตละภาคการศึกษา และจะมีการแจงให
นักศึกษาทราบลวงหนา วัตถุประสงคของรายวิชานี้คือเพื่อใหนักศึกษาไดรูจักภาษา
โปรแกรมเพิ่มเติม

38
02-051-313

การโปรแกรมบนเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Networks Programming
วิชาบังคับกอน : 02-050-209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเครือขาย โปรแกรมซ็อกเก็ตหรือการเขียน
โปรแกรมไคลเอนตเซิรฟเวอร
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สื่อสารกับ
โปรแกรมหรืออุปกรณตางๆ ในระบบเครือขายคอมพิวเตอร การสื่อสารระหวางลูก
ขายและกระบวนการเซิรฟเวอรอยางใดอยางหนึ่งอาจจะเชื่อมตอ แบบ
Connection-Oriented หรือ Connectionless โปรแกรมที่สามารถทําหนาที่เปน
ทั้งไคลเอนตและเซิรฟเวอรที่อยูบนพื้นฐานของการสื่อสาร Peer - to – peer

02-051-314

การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Programming
วิชาบังคับกอน : 02-050-209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
พื้นฐานของระบบประมวลผลแบบพกพาหรือเคลื่อนที่ มาตรฐานระบบเครือขายไร
สายแบบตางๆ ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณเคลื่อนที่ การสรางอินเตอรเฟสสําหรับ
รับขอมูลและแสดงผลตอผูใชงาน หลักทั่วไปในการเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที่ บูรณาการความรูใหเปนโครงงานที่สามารถใชงานจริงหรือใชงานบนระบบ
จําลอง

02-051-315

เทคโนโลยีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronic Business Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะและโครงสรางของธุรกิจบนอินเทอรเน็ต หลักการและขอจํากัดของธุรกิจบน
อินเทอรเน็ต เทคโนโลยีการดําเนินการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกิจ การพัฒนาระบบ
การคาอิเล็กทรอนิกส แนวโนมการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต กฎหมายและขอจํากัด
ในการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต

02-051-316

การสืบคนสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
วิชาบังคับกอน :
02-051-208 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
การคนคืนขอความ ธรรมชาติของสารสนเทศ การแทนและโครงสรางสารสนเทศ
การคนคืนขอความหรือการคนคืนสารสนเทศอยางเต็มทั้งแบบมีขอกําหนด และไมมี
ขอกําหนด องคประกอบของระบบคนคืนสารสนเทศ ปญหาในการคนคืนขอความ
อยางเต็ม โพลีกามี ซีโนนีมี ไฮเปอรนีมี ไฮโปนีมี ขอคําถามเชิงขอความ สวนตอ
ประสานกับผูใชของระบบคนคืนสารสนเทศ วิธีการคนคืนขอความ วิธีเชิงอินเด็กซ
วิธีจับคูสตริง อยางงาย ขั้นตอนวิธีเคเอ็มพี การประมาณการการจับคู ตนไมแบบ
แพ็ต การวิเคราะหการจัดกลุม พื้นที่เวกเตอร การทําอินเด็กซเชิงความหมายแฝง
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02-051-418

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Language Processing
วิชาบังคับกอน : 02-051-208 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
หลักการพื้นฐานของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ คุณลักษณะของ
ภาษาธรรมชาติและวิธีการที่ใชในการวิเคราะหภาษามนุษยในขั้นตอนตางๆ ไดแก
การวิเคราะหโครงสรางของวลีและประโยคของภาษา การวิเคราะหการเปลี่ยนรูป
ของคํา การวิเคราะหไวยากรณ การวิเคราะหความหมาย การแทนความรูของ
ภาษาธรรมชาติ ศึกษาปญหาจริงของระบบภาษาธรรมชาติที่มีอยู และการ
ประยุกตใชงาน
02-051-419 การประมวลผลภาพ
3(3-0-6)
Image Processing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาพดิจิตอล การแทนคาขอมูลสี การแปลงขอมูลภาพ การ
ปรับปรุงคุณภาพของภาพ ตัวกรองในโดเมนพื้นที่และโดเมนความถี่ การแบงภาพ
เปนหลายสวนอยางมีความหมาย ไบนารีมอรโฟโลยี การแทนคาและการบรรยาย
ลักษณะขอมูลภาพ การประยุกตใชขอมูลภาพดิจิตอล
02-051-420

การจําลองระบบ
3(3-0-6)
System Simulation
วิชาบังคับกอน : 02-051-208 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการสรางตัวแบบจําลอง การออกแบบ การทดลอง การ
ทดสอบตัวแบบจําลอง การประเมินผลลัพธ ขอจํากัดของเทคนิคการจําลองแบบ
การใชการจําลองแบบเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ หลักการและเทคนิคการพยากรณ
เชิงปริมาณและคุณภาพ และการประยุกตใชในธุรกิจ

02-051-421

การจัดการโครงงานซอฟตแวร
3(3-0-6)
Software Project Management
วิชาบังคับกอน : 02-051-206 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
การจัดการโครงการ วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟตแวร การคัดรูและการเลือก
โครงการพัฒนาซอฟตแวร การศึกษาความเหมาะสม การริเริ่มและการวางแผน
โครงการ การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง การประมาณขนาดของ
โครงการ องคประกอบของโครงการและบทบาทของทีมงาน การเฝาดูโครงการ การ
วิเคราะหความคุมคา การดําเนินโครงการ การประเมินคาใชจายและการสรุปผล

40
02-051-422

การประมวลผลแบบกลุมเมฆ
3(3-0-6)
Cloud Computing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาถึงแนวคิดและรูปแบบการใหบริการเทคโนโลยีแบบระบบกลุมเมฆ การพัฒนา
เทคโนโลยีการบริหารและการโปรแกรมระบบกลุมเมฆ การใหบริการและสนับสนุน
ของระบบกลุมเมฆ การประยุกตใชงานโปรแกรมระบบกลุมเมฆ

02-051-423

ซอฟตแวรระดับองคกร
3(3-0-6)
Enterprise Software
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมซอฟตแวรระดับองคกร สถาปตยกรรมซอฟตแวร
ระดับองคกรจากมุมมองดานโครงสรางและพฤติกรรมการทํางานของระบบ
กรณีศึกษาการใชเทคนิคในการพัฒนาสถาปตยกรรมซอฟตแวรระดับองคกร การ
ประยุกตใชแมแบบสถาปตยกรรมและแมแบบสําหรับการออกแบบในการพัฒนา
สถาปตยกรรมซอฟตแวรระดับองคกร การบูรณาการระบบสารสนเทศดานตาง ๆ
เชน ดานการผลิต ดานการเงิน ดานการบัญชี ดานการตลาด และดานการขาย ของ
องคกรเขาไวดวยกัน

02-051-424

ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-6)
Theory of Computation
วิชาบังคับกอน : 02-050-201 ภาษาคอมพิวเตอร
มูลฐานของเครื่องจักรนามธรรมและภาษา ทฤษฎีออโตมาตา นิพจนแบบเรกูลาร
ภาษาแบบเรกูลาร ออโตมาตาแบบกดลง ภาษาไมพึ่งบริบท เครื่องจักรทัวริง และ
ทฤษฎีการเรียกซ้ํา ปญหาการหยุด ความซับซอนของปญหาและประสิทธิภาพของ
การแกปญหา

02-051-425

เทคโนโลยีเสมือน
3(3-0-6)
Virtualization Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาสถาปตยกรรมเทคโนโลยีเสมือน เทคโนโลยีที่ใชสรางทรัพยากรเสมือนของ
ระบบคอมพิวเตอร การทํางานของเทคโนโลยีเสมือน การจัดการทรัพยากรบนระบบ
เทคโนโลยีเสมือน การประยุกตใชเทคโนโลยีเสมือน
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02-052-304

ระบบฐานขอมูลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Database
วิชาบังคับกอน : 02-052-302 ระบบฐานขอมูล
ทบทวนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ หัวขอขั้นสูงทางระบบฐานขอมูลสมัยใหม ซึ่งรวมถึง
ฐาน ขอมูลเชิงออบเจกต ฐานขอมูล เอ็กซเอ็มแอล ฐานขอมูลกระจาย และ การ
ประมวลผลการวิเคราะห แบบออนไลน การทําเหมืองขอมูลและคลังขอมูลเบื้องตน

02-052-305

เครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Networks
วิชาบังคับกอน : 02-052-301 การสื่อสารขอมูล
ความรูพื้นฐานในการสื่อสารขอมูล มาตรฐานโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี อุปกรณในการ
สื่อสารขอมูล การใชงานและการออกแบบระบบสื่อสารขอมูล การสื่อสารในระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การจัดการระบบเครือขาย

02-052-410

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Decision Support Systems
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ภาพรวมระบบสารสนเทศ การเปรียบเทียบระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบ
สารสนเทศแบบอื่น กระบวนการตัดสินใจของมนุษย ระบบงานและโมเดล ชนิดและ
สถาปตยกรรมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หัวขอตางๆในการสรางระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ฮารดแวร ระบบปฏิบัติการสนับสนุนและแพลตฟอรม การ
สรางแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรเพื่อเชาวนปญญาทางธุรกิจ และการจัดการ
สมรรถนะทางธุรกิจ

02-052-414

โครงขายประสาทเทียม
3(3-0-6)
Neural Network
วิชาบังคับกอน : 02-051-208 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
ศึกษาพื้นฐานโครงขายนิวรอล กฎการเรียนรูแบบเปอรเซพตรอน กฎการเรียนรูแบบ
เดลตา กฎการเรียนรูแบบเดลตาทั่วไป โครงขายเปอรเซพตรอนแบบหลายชั้น การ
เรียนรูแบบยอนกลับการเรียนรูแบบผูชนะไดหมด โครงขายการกอตัวดวยตนเอง
การสรางและการประยุกตใชงานโครงขายนิวรอล
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02-052-415

ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
วิชาบังคับกอน : 02-051-208 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
ปญหาทางปญญาประดิษฐ การคนหาคําตอบเชิงศึกษาสํานึก การคํานวณเชิง
วิวัฒนาการ เชาวน ¸ปญญาเชิงเคลื่อนที่เปนกลุม การเรียนรู �
ดวยเครือขายประสาท
เทียม ปญญาเชิงคํานวณแบบผสม การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบผูเชี่ยวชาญ
และการประยุกตเพื่อนําไปใชงานเบื้องตน

02-052-416

คลังขอมูล
3(3-0-6)
Data Warehouse
วิชาบังคับกอน : 02-052-302 ระบบฐานขอมูล
แนวคิดของคลังขอมูลและมารทขอมูล คิวบขอมูลขั้นแนะนํา โครงสรางรูปแบบ
ตางๆ และการประมวลผลเชิงวิเคราะหออนไลนในฐานขอมูลแบบพหุมิติ การ
วิเคราะหและการออกแบบสถาปตยกรรมของคลังขอมูล การทําใหเกิดคลังขอมูล
เทคโนโลยีคลังขอมูลและการประยุกตใชกับกรณีศึกษา

02-052-417

การทําเหมืองขอมูล
3(3-0-6)
Data mining
วิชาบังคับกอน : 02-052-302 ระบบฐานขอมูล
แนวคิดของการคนพบองคความรูในฐาน ขอมูลและการทําเหมืองขอมูล เทคนิคกอน
การประมวลผลขอมูล พื้นฐานของการทําเหมืองขอมูลและแนวคิดเชิงพรรณนา
อัลกอริธึมการสรางตัวแบบเพื่อการทํานาย การคนพบความสัมพันธในการทําเหมือง
ขอมูล การจัดกลุมขอมูล เทคนิคการประเมินตัวแบบ การเรียนรูจากตัวแบบที่
หลากหลาย และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการทําเหมืองขอมูลในปจจุบัน

02-052-418

ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
3(3-0-6)
Computer System and Network Security
วิชาบังคับกอน : 02-052-305 เครือขายคอมพิวเตอร
ศึกษาถึงการเขารหัสและถอดรหัสแบบตางๆ ที่ใชในระบบคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายในปจจุบัน การเขารหัสแบบบล็อค การเขารหัสแบบสุม แฮ็ชฟงกชัน การ
อนุญาตใหเขาใชระบบ การเขารหัสเพื่อควบคุมการอนุญาตใหเขาใชระบบ รหัส
ลายเซ็นดิจิตอล การศึกษาถึงการปองกันการเขาเจาะระบบโดยผูไมประสงคดี
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02-052-426

การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
3(2-2-5)
Server Management
วิชาบังคับกอน : 02-052-301 การสื่อสารขอมูล
รูปแบบการใหบริการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย การติดตั้งระบบปฏิบัติการใน
เครื่องแมขาย การติดตั้งเครื่องแมขายเพื่อใหบริการเว็บ เมล ฐานขอมูล
เอฟทีพี
และบริการรูปแบบอื่น การรักษาความปลอดภัยสําหรับเครื่องแมขาย
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
3.2.1.1 ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่บัตรประจําตัว ตําแหนง
ประชาชน
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

3309901580406

อาจารย

นายเอกชัย

แซจึง**

3300101829592

อาจารย

นายธนินทร

ระเบียบโพธิ*์ *

3310500525309

อาจารย

นายเอกลักษณ ฉิมจารย

3909900262626

อาจารย

นางพนิดา

หลอวงศตระกูล

3309900618094

อาจารย

นางสาวชลดา

พรหมสุข

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วท.ม.
วท.ม.
ค.บ.
วศ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชาเอก

ภาระการสอน ชม./สัปดาห
2555 2556 2557 2558 2559
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 10
วิศวกรรมโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 10
การสื่อสารประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
คอมพิวเตอรศึกษา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 10
เทคโนโลยีสารสนเทศ

10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10

3.2.1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เลขที่บัตรประจําตัว ตําแหนง
ประชาชน
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

1319900027537

อาจารย

นางสาวจิราพร สุดใหญ**

3330501117085

อาจารย

นางวิจิตรา

โพธิสาร

3600500509599

อาจารย

นายอลงกรณ

อัมพุช**

3329900327162

อาจารย

นายคเชนท

ขาวงาม

1311300035647

อาจารย

นายนิพนธ

พิมพเบาธรรม

หมายเหตุ
** หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
อิเล็กทรอนิกส
โทรคมนาคม
โทรคมนาคม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
ค.อ.บ.

ภาระการสอน ชม./สัปดาห
2555 2556 2557 2558 2559
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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3.2.2 อาจารยประจํา
3.2.2.1 ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่บัตรประจําตัว ตําแหนง
ประชาชน
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

3309901580406

อาจารย

นายเอกชัย

แซจึง

3300101829592

อาจารย

นายธนินทร

ระเบียบโพธิ์

3310500525309

อาจารย

นายเอกลักษณ ฉิมจารย

3909900262626

อาจารย

นางพนิดา

หลอวงศตระกูล

3309900618094

อาจารย

นางสาวชลดา

พรหมสุข

3309901017540

อาจารย

นายณัฐชัย

อนันตกาล

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วท.ม.
วท.ม.
ค.บ.
วศ.ม.
วท.บ.
คอ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชาเอก

ภาระการสอน ชม./สัปดาห
2555 2556 2557 2558 2559
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 10
วิศวกรรมโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 10
การสื่อสารประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศ 10
คอมพิวเตอรศึกษา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 10
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 10
เทคโนโลยีสารสนเทศ

10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10

3.2.2.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เลขที่บัตรประจําตัว ตําแหนง
ประชาชน
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

1319900027537

อาจารย

นางสาวจิราพร สุดใหญ

3330501117085

อาจารย

นางวิจิตรา

โพธิสาร

3600500509599

อาจารย

นายอลงกรณ

อัมพุช

3329900327162

อาจารย

นายคเชนท

ขาวงาม

1311300035647

อาจารย

นายนิพนธ

พิมพเบาธรรม

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
อิเล็กทรอนิกส
โทรคมนาคม
โทรคมนาคม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
ค.อ.บ.

ภาระการสอน ชม./สัปดาห
2555 2556 2557 2558 2559
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้น
หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาฝกงานและวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยูในกลุมวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาทุกคน
ตองลงทะเบียนรายวิชาฝกงาน หรือวิชา สหกิจศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายของคณะหรือสาขาวิชา
กรณีที่นักศึกษามีปญหาไมสามารถไปฝก งานหรือไปสหกิจ ได สาขาวิชาจะพิจารณาใหนักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพื่อเรียนแทนรายวิชาฝกงานหรือวิชาสหกิจศึกษาได
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวให
เขากับสถานประกอบการได
5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
1) ภาคการศึกษาฤดูรอนของปการศึกษาที่ 3 สําหรับรายวิชาการฝกงาน
2) ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปการศึกษาที่ 4 สําหรับรายวิชาสหกิจศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงาน
ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิทยาการ
คอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือเพื่อบริการ
สังคม หรือเพื่อความบันเทิง โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน มีซอฟตแวรและมีรายงานที่ตอง
นําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด หรือเปนโครงงานที่มุงเนนการ
สรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานดานวิทยาการคอมพิวเตอร
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่นักศึกษาสนใจ
สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามา
ประยุกตใชในการทําโครงงาน ประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถ
ทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรมในการ
ทําโครงงาน ซอฟตแวรที่ไดจากโครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.3 ชวงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 สําหรับนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 3 หรือชั้นปที่ 4 ขึ้นไป
5.4 จํานวนหนวยกิต
5 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน
ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดย
อาจารยที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา
การ
นําเสนอและกระบวนการทํางานโดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในขั้นตน โดยเฉพาะการ
ทํางานหลักของโปรแกรม และการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ดานบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการ
เจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวในการ
ทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
กอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ - กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมี
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
การกําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให
ทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกให
นักศึกษาได
สรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกัน
เปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามีความ
รับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา
เขาเรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความ
กลาในการแสดงความคิดเห็น
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เคารพในสิทธิทางปญญาและขอมูลสวนบุคคล การใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกตอง นอกจากนี้อาจมีการ
จัดคายพัฒนาชุมชน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสประยุกตหรือ
เผยแพรความรูที่ไดศึกษามา
มีความสามารถวิเคราะห ออกแบบ มีวิชาที่บูรณาการองคความรูที่ไดศึกษามา (เชน วิชาโครงงาน
พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ
วิทยาการคอมพิวเตอร) ในการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา
คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรตามขอกําหนดของ
โจทยปญหาที่ไดรับ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1
.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 7 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการ
ตาง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 7 ขอตามที่ระบุไว
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร
เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน
นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูมีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้น
ตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตอง
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
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1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการ รวมทั้งประยุกตความรู
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องคประกอบตาง ๆ ใหตรงตามขอกําหนด
4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการรวมทั้งการนําไปประยุกต
5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตใชงานไดจริง
8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาใน
ชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ
โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต
ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง
ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาฝกงานหรือสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบ
การศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรู ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มา
และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษา
ตองมีคุณสมบัติตาง ๆจากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
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อยางสรางสรรค
เหมาะสม

2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหา
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกตวิทยาการคอมพิวเตอร
2) การอภิปรายกลุม
3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่
ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่
เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมี
คําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน
คน
ที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา
ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตอง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจให
นักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆนี้
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาถานการณ
ตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องคุณสมบัติตางๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม
การทํางานที่ตอง
ประสานงานกับผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมี
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ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน
อยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบ
ของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้
อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา
และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจ
มีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี
การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 ความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการรวมทั้งประยุกตความรู
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงใหตรงตามขอกําหนด
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญอยางตอเนื่อง
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตใชงานไดจริง
8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหา
สถานการณตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
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3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบ
ของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม

55
Curriculum Mapping

จํานวน 4 แผน จากไฟล 03_DomainMapping.xlsx
หนา 1/4
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จํานวน 4 แผน จากไฟล 03_DomainMapping.xlsx
หนา 2/4

57
จํานวน 4 แผน จากไฟล 03_DomainMapping.xlsx
หนา ¾
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จํานวน 4 แผน จากไฟล 03_DomainMapping.xlsx
หนา 4/4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวด 4 การวัดและประเมินผลการศึกษา
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน
และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบ
โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ใน
ดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสง
แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
3) การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี
โอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรู
จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารย
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พิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู
และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่
พัฒนาเองและวางขาย (ข) จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชน
ตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวด 8 การอนุมัติใหปริญญา (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย / คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
3) ใหขอมูลแกอาจารยพิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาที่สอนและรายละเอียดหลักสูตร
เพื่อใหเขาใจและเตรียมการตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการ
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1) มีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู
และคุณธรรม
2) กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

62

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1) การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมี
คณะกรรมการประจําคณะและคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา และกําหนดนโยบาย
ปฏิบัติ
2) อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
3) มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีการตรวจติดตามประเมินผลทุกปการศึกษา
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหดํารงไวซึ่งมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุ
และครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมให
เหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
1) สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของสาขาวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดังนี้
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร
2) หองสมุด
- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ซึ่งใหบริการรวมสําหรับทุกคณะ
หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย
29,868 เลม
หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ
29,869 เลม
วารสารตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
307 รายชื่อ
เอกสารพิเศษ
98 เลม
0

0
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- หองสมุดประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย
23,736 เลม
หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ
173 เลม
วารสารตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
509 รายชื่อ
เอกสารพิเศษ
46 เลม
3) ฐานขอมูลวิชาการทางอินเทอรเน็ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีฐานขอมูลวิชาการทางอินเตอรเน็ตรวม
ทั้งหมด 12 ฐาน ซึ่งผูเรียนสามารถเชื่อมตอเขาคนควาขอมูลจากทุกวิทยาเขตไดตลอด 24 ชั่วโมง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) ทําการสํารวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่ตองการเพิ่มเติม
2) เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป
3) เสนอของบประมาณสนับสนุน
4) ดําเนินการจัดซื้อ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจในการใชทรัพยากรจากขอมูลสถิติของผูใช เพื่อนํา
ผลการประเมินไปดําเนินการในขอ 2.3
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน ประชุมรวมกันใน
การวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตรโดยการนําผลการประเมินจากตัวบงชี้จากการดําเนินงาน
หลักสูตรและการประกันคุณภาพภายใน เพื่อประมวลผลคุณภาพ ทบทวนและวางแผนการปรับปรุง
หลักสูตรตอไป
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณเฉพาะดานหรือในกรณีขาดแคลนอาจารยผูสอน จึงมี
นโยบายในการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ดําเนินการสอนในบางรายวิชาตามความเหมาะสม โดยคณะ
เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ตามคุณสมบัติที่อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
กําหนด และดําเนินการตามกระบวนการจัดจางของมหาวิทยาลัย
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีความรู/คุณวุฒิที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
สนับสนุนบุคลากรใหมีความรู และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยจัดการฝกอบรม การฝกการ
ทําวิจัยรวมกับอาจารย เปนตน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได และตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาเพื่อใหนักศึกษาเขา
ปรึกษาได นอกจากนี้ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก
นักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารอง ขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตรวมถึงการศึกษา
ขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงานเพื่อนําขอมูลมาใช
ประกอบการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่องอยางนอย 2 ป
การศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม(ถามี)ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)

ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน

หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป
ที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยป 
ละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80
(14) บัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ ก.พ. กําหนด
ตัวบงชี้ (ขอ) รวมในแตละป
9
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
1-5
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)
8

ปที่ 2


ปที่ 3


ปที่ 4


ปที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอ ที่อาจ
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การตอบคําถาม การสอบแตละภาคการศึกษา
2) พิจารณาจากผลการประเมินอาจารยผูสอนของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
พิจารณาจากการประเมินผลการจัดการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
– นักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม
– ผูใชบัณฑิต
– ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
– ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
1) รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
2) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจํา
หลักสูตรประธานหลักสูตร
3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)

