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มคอ.2
รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา /คณะ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้ อมู
อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Computer Science)
B.S. (Computer Science)
3. วิชาเอก
วิทยาการคอมพิวเตอร์
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เริ่ มใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2535 และผ่าน
การปรับปรุ งเมื่อปี การศึกษา 2542 และครั้งสุ ดท้ายเมื่อปี การศึกษา 2549 สําหรับการปรับปรุ งปี การศึกษา 2553
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552
คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษา สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
คณะกรรมการวิ ช าการประจํา คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในการประชุ ม ครั้ งที่ 24/2552
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552
คณะกรรมการบริ หารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม พ.ศ.2553
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ในปี การศึกษา 2555
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1) นักเขียนโปรแกรม
2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3) นักพัฒนาเว็บไซต์
4) วิศวกรซอฟต์แวร์
5) นักบริ หารระบบ
6) นักออกแบบทางด้านกราฟิ ก
7) ผูด้ ูแลบริ หารระบบเครื อข่าย
8) ผูด้ ูแลบริ หารระบบฐานข้อมูล
9) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ชื่อ – สกุล
เลขประจําตัวบัตร ตําแหน่ ง
คุณวุฒิการศึกษา
ประชาชน
ทางวิชาการ
1. วรนุช ปลีหจินดา
3110101679266 อาจารย์
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
2. สุ วรรณา เมธีภทั รากูล
3119900295807 อาจารย์
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
3. ยุวธิดา ชิวปรี ชา
3730300661451 อาจารย์
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มฉก.
4. วรรณา พฤกษ์ประเสริ ฐ 3100904043286 อาจารย์
M.S.(Computer Methodology) City University
of New York, Baruch College, U.S.A.
5. นฤดี บูรณะจรรยากุล
3110100226306 อาจารย์
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
6. เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
3119900467284 อาจารย์
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
7. ธนาวุฒิ ประกอบผล
5110500018243 อาจารย์
วท.ม.(คอมพิวเตอร์) สจล.
8. สุ ปัญญา อภิวงศ์โสภณ
3249900058634 อาจารย์
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
9. พรชัย พันธุ์วิเศษ
3250100419693 อาจารย์
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มธ.
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา – ตราด ตําบลบางโฉลง
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงาน/แหล่งฝึ กงานต่าง ๆ ทั้งที่อยูใ่ นภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
อาคารสถานที่
อาคารเรี ยน 1 และอาคารเรี ยน 2 ของมหาวิทยาลัยเป็ นสถานที่ดาํ เนินการร่ วมกันทุกคณะวิชาเป็ นอาคาร 4
ชั้นเชื่ อมติดต่อกัน พื้นที่ภายในอาคารใช้จดั กิจกรรมทางการศึกษา และบริ การอื่น ๆ ประมาณ 17,000 ตาราง
เมตร ห้องเรี ยนทุกห้องติดเครื่ องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทนั สมัย ประกอบด้วย
1. ห้องเรี ยนรวม
จํานวน 98 ห้อง
2. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
จํานวน 5 ห้อง
3. ห้องปฏิบตั ิการภาษา
จํานวน 4 ห้อง
อาคารอํานวยการมีหอ้ งเรี ยนปรับอากาศจํานวน 9 ห้อง โดยมีหอ้ งบรรจุ 60 ที่นงั่ จํานวน 6 ห้อง และ
ห้องบรรจุ 40 ที่นงั่ จํานวน 2 ห้อง มีหอ้ งให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 ห้อง
อาคารหอประชุ ม เป็ นสถานที่ ด าํ เนิ นการร่ วมกันทุ กคณะวิชา พื้นที่ ภายในอาคารเพื่อจัดกิ จกรรม
ทางการศึ ก ษา และบริ ก ารอื่ น ๆ ประมาณ 5,653 ตารางเมตร ห้ อ งเรี ย นทุ ก ห้ อ งติ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศและ
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทนั สมัย ประกอบด้วย
1. หอประชุม
จํานวน 1 ห้อง (ขนาด 1,141 ที่นงั่ )
2. ห้องบรรยายรวม
จํานวน 2 ห้อง
อาคารโภชนาการ ชั้น 2 มีหอ้ งบรรยาย จํานวน 6 ห้อง
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ ที่ นาํ มาใช้ในการพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตรนั้น
เป็ นไปตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ในส่ ว นของบริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดด ซึ่ งความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ และนาโนเทคโนโลยี เป็ นปัจจัยสําคัญในการผลักดันการเติบโตของ
เศรษฐกิจยุคใหม่ที่อาศัยการผสมผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ และความรู ้ที่เหมาะสม ให้
กลายเป็ นมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยปั จจุบนั การนําเทคโนโลยีมาผสมผสานต่อยอดกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
นวัต กรรมทํา ให้เ กิ ด การเพิ่มคุ ณ ค่า ของสิ น ค้า และบริ ก ารที่ มีล ัก ษณะเฉพาะและพัฒ นาไปอย่า งไม่ ห ยุด ยั้ง
บุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่จะช่ วยผลักดันให้เกิ ดความเข้มแข็งในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต อันเป็ นการสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันใน
เวทีโลกได้
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ห รื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ นํามาใช้ในการพิจารณาในการวางแผน
หลัก สู ต รนั้น ได้ค าํ นึ ง ถึ ง ปั ญ หาหลัก ทางสั ง คมในปั จ จุ บ ัน อัน เป็ นผลกระทบจากความก้า วหน้า ทางด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ดังเห็นได้จากการเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็ น
สังคมสารสนเทศ การตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ ส่ วนใหญ่ข้ ึนอยู่กบั ข้อมูลซึ่ งได้จากระบบคอมพิวเตอร์ และ
คอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วยเหตุน้ ี จึงอาจก่อให้เกิ ดปั ญหาต่าง ๆ เช่น การรุ กรานข้อมูล ความลับทางการค้า ความเสี ยหายที่
อาจเกิดขึ้นแก่ท้ งั ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ โดยเฉพาะข้อมูล สารสนเทศ ซึ่ งภัยดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ท้ งั จาก
ภายนอกองค์กรและภายในองค์กรด้ว ยความตั้งใจและความพลั้งเผลอ สถิ ติด้านอาชญากรรม การกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์และในระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดเพิ่มขึ้นมากมายตามปริ มาณการใช้งาน
นักคอมพิวเตอร์ที่จะทํางานให้แก่องค์กรจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความเข้าใจในความสําคัญของทรัพย์สินด้าน
สารสนเทศและระบบขององค์กรและเป็ นผูท้ ี่ มีคุณธรรม จริ ยธรรมในวิชาชี พปฏิ บตั ิ งานให้แก่ องค์กรด้วย
คุณธรรมและคุณภาพสามารถปกป้ องทรัพย์สินและใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรในเชิ งรุ กที่มีศกั ยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวฒั นาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรี ที่จะเข้ามา
มี บ ทบาท มี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ภายในประเทศในทุ ก ระดับ โดยการผลิ ต บุ ค ลากรทางคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี
ความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานในองค์กรทางธุ รกิจ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุ รกิจ สามารถนําหรื อพัฒนา
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เทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้ามาใช้ให้เป็ นข้อได้เปรี ยบหรื อเครื่ องมือที่สร้างความสามารถในกิจการธุรกิจ รวมถึง
การดู แ ลระบบประมวลผลให้ส ามารถทํา งานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตัว เรี ย นรู ้
เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กบั องค์กรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริ ยธรรมในวิชาชีพ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลัก สู ตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย ที่ เ น้นการเป็ นสถาบันการเรี ยนรู ้
พลวัต ระดับ แนวหน้า ในการผลิ ต บัณ ฑิ ต และพัฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ม าตรฐานคุ ณ ภาพการอุ ด มศึ ก ษา และ
การสร้างความเป็ นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็ นภาระหนึ่งของพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มีไว้ดงั นี้
 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร
 ศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาความรู ้และนวัตกรรม
 บริ การวิชาการแก่สงั คม
 พัฒนาองค์การธรรมาภิบาล
 เพิ่มขีดความสามารถของระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการจัดการความรู ้
 ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
 ประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมและพัฒนานวัตกรรม
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสู ตรอืน่
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็ นหลักสู ตรที่องค์ความรู ้ต่างๆ มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ จากต่างประเทศ รวมถึงลักษณะ
ของการทํางานที่อาจต้องมีการติดต่อสื่ อสารกับชาวต่างชาติ ดังนั้นทักษะการสื่ อสารทั้งการฟั ง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจึ งเป็ นสิ่ งที่สําคัญอันจะช่ วยส่ งเสริ มศักยภาพของบัณฑิ ต รวมถึงการเล็งเห็ นถึง
ความสําคัญของการขยายฐานทางเศรษฐกิจไปยังประเทศจีน เนื่องจากต้องการผลักดันให้บณ
ั ฑิตของหลักสูตรมี
จุดเด่นอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ ความรู ้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และธุ รกิจ เป็ นสิ่ งสําคัญเช่ นเดียวกัน ดังนั้นจึงได้มีการปรึ กษากับคณะวิชา
ต่าง ๆ เพื่อจัดโครงสร้างการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสู ตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะศิลปศาสตร์ รับผิดชอบสอนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
ภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (รายวิชา GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรี ยนรู ้ และ GE
1132 ทักษะและกระบวนการคิด) และกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (รายวิชา EG 5213 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ และ EG 5223 การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ)
คณะบริ หารธุรกิจ รับผิดชอบสอนรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (AC 2313 การบัญชี)
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สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบสอนรายวิชาในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ (รายวิชา ST 1053 สถิติเบื้องต้น) และกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (รายวิชา MA 1093
แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์ และ MA 1403 พีชคณิ ตเชิงเส้น)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รับผิดชอบสอนรายวิชาในกลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชี พ (รายวิชา PH 2113 ฟิ สิ กส์สําหรั บวิทยาการคอมพิวเตอร์ ) และกลุ่มวิชาเอกเลือก (รายวิชา
CS 3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ สาขาวิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้สาขาวิชา/หลักสู ตรอื่นมีท้ งั หมด 4 รายวิชาได้แก่ รายวิชา CS 1001
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปในชี วิตประจําวัน รายวิชา CS 1011 การใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย
รายวิชา CS 1103 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุ ขภาพ และรายวิชา CS 1203 การพัฒนาเกมเบื้องต้น
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ปั จจุบนั การพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ สังคมและการติดต่อสื่ อสารระหว่างประเทศเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
ทั้งนี้ เนื่องจากได้มีการนําเทคโนโลยีช้ นั สู งมาประยุกต์ใช้อย่างมาก รวมทั้งการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่ งเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่ อง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ เป็ นพื้นฐานหนึ่ งที่ทาํ ให้การพัฒนา
เป็ นไปอย่างกว้างขวาง ดังนั้น หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ลึกซึ้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ สามารถเรี ยนรู ้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ดว้ ยตนเอง และเพื่อให้สอดคล้องกับปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในด้านคุณภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสํานึ กการเป็ นพลเมืองดีใน
การสร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและประเทศชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความเข้าใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ท้ งั ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ สามารถ
นําไปประกอบอาชีพการงาน หรื อไปแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมพร้อมนําไปประยุกต์ใช้สาํ หรับการศึกษาต่อขั้นสู ง
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดเชิงวิเคราะห์ตามแนววิทยาศาสตร์
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะด้านภาษา สามารถติดต่อสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสํานึกของการให้บริ การแก่สงั คมและเป็ นพลเมืองดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานไม่ต่ าํ
กว่าที่ สกอ. กําหนด

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสู ตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
ห ลั ก สู ต ร ใ น ร ะ ดั บ ส า ก ล
(ACM/IEEE)
- ติดตามการประเมินหลักสูตร
อย่างสมํ่าเสมอ

- ปรั บปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง - สํารวจความต้องการของผูใ้ ช้
กับความต้องการของธุรกิจและการ บัณฑิตและบัณฑิต
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผูป้ ระกอบการ
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการ - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรี ยน
สอนและบริ การวิชาการ
การสอนให้ทาํ งานบริ การวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการ
บริ หารหลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตร
บัณฑิต
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารหลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตร
บัณฑิต
- รายงานผลการสํา รวจความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
- รายงานผลการสํารวจภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต
- รายงานการประเมินผลจากหมวด
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
- ปริ มาณงานบริ การวิ ช าการต่ อ
อาจารย์ในหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัด การศึ ก ษาเป็ นแบบทวิภ าค โดยแบ่ งปี การศึ ก ษาหนึ่ ง ๆ ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ คื อ
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาบังคับ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ เป็ นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
หมวดที่ 2
(ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
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1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
- ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม
หลักสู ตรปริ ญญาตรี นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 16
ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) เป็ นผู ้มี ค วามรู ้ ส อบไล่ ไ ด้ ไ ม่ ต่ ํา กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายตามหลั ก สู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรื อมีความรู ้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณี โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดอันเป็ นลหุ โทษ
3) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึ กษาใด เนื่ องจากความประพฤติ
เสื่ อมเสี ย
4) ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต
5) ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อโรคอื่นที่สงั คมรังเกียจ
6) มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ
การคัดเลือกผู้สมัครเพือ่ เข้ าศึกษายึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2) สอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) คัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรื อสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
4) รับเข้าตามโครงการพิเศษ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษายังไม่มีความมุ่งมัน่ ในการเรี ยนเท่าที่ควร
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
สร้างแรงจูงใจให้นกั ศึกษา และพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาให้เข้มแข็ง
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
หมายเหตุ :

2553
80
32
29
28
169

2554
80
72
30
28
210

ปี การศึกษา
2555
80
72
68
29
249

2556
80
72
68
65
285

2557
80
72
68
65
285

คาดว่ าปี แรกจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไม่ ผ่าน 10 %
ปี ที่ 2 ถึง ปี 4 คาดว่ าจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไม่ ผ่าน 5 %

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุ งการศึกษา + ค่าลงทะเบียน
จํานวนนักศึกษา (คน)
รวมรายรับ (บาท)

ปี งบประมาณ
2553
2554
2555
2556
2557
169
210
249
285
285
12,726,650 15,791,540 18,601,550 19,783,000 19,783,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย บาท)
หมวดเงิน
2553
1. ค่ าใช้ จ่ายบุคลากร
1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
2,700,000
1.2 อาจารย์ประจําร่ วมสอน
278,250
558,000
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินการ (ห้องเรี ยน)
3,380,000
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง *
6,916,250
รวม ก
ข. งบลงทุน
1. ค่าหนังสื อ/ตํารา/วารสาร
100,000
2. ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
200,000
3. วัสดุ / อุปกรณ์ทางการศึกษา
100,000
400,000
รวม ข
7,316,250
รวม (ก)+(ข)
จํานวนนักศึกษา **
169
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (บาทต่ อปี ) 43,291.42

2554

ปี งบประมาณ
2555
2556

2557

3,075,000 3,468,750 3,882,188 4,076,297
278,250 278,250
278,250
278,250
558,000 558,000
4,200,000 4,980,000

558,000
5,700,000

558,000
5,700,000

8,111,250 9,285,000 10,418,438 10,612,547
100,000 100,000
100,000
100,000
200,000 200,000
200,000
200,000
100,000 100,000
100,000
100,000
400,000 400,000
400,000
400,000
8,511,250 9,685,000 10,818,438 11,012,547
210
249
285
285
40,529.76 38,895.58 37,959.43 38,640.52

หมายเหตุ
* หมายถึง ค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลาง เป็ น เป็ นค่ าเฉลี่ยจากค่ าใช้ จ่ายส่ วนสนับสนุนการเรี ยนการสอน และ
การบริ หาร ประกอบด้ วย เงินเดือน หนังสื อ ค่ าสาธารณูปโภค เอกสารประกอบการสอน
เจ้ าหน้ าที่รักษาความสะอาด/รั กษาความปลอดภัย ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานความร่ วมมือต่ าง ๆ
** หมายถึง จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่ าและหลักสูตรปรั บปรุ ง
2.7 ระบบการศึกษา
หลัก สู ต รจัด การศึ ก ษาแบบชั้น เรี ย น ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย หัว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 6 การศึกษาข้ามสถาบัน การย้ายสาขาวิชา การย้ายรอบ และการ
โอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 133 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาํ หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
- GE 1072 สุ ขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
2
หน่วยกิต
- GE 1082 โลกทัศน์กบั การดําเนินชีวิต
2
หน่วยกิต
- GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
2
หน่วยกิต
- GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2
หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
8
หน่วยกิต
- CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป
1
หน่วยกิต
ในชีวิตประจําวัน
2
หน่วยกิต
- GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรี ยนรู ้
- GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
2
หน่วยกิต
- ST 1053 สถิติเบื้องต้น
3
หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
- GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่ อสาร
3
หน่วยกิต
- GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
3
หน่วยกิต
- GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
3
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต
- GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
97
หน่ วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
27
หน่วยกิต
- AC 2313 การบัญชี
3
หน่วยกิต
- CS 1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
3
หน่วยกิต
- CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต
- CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจยั สําหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
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- EG 5213 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3
หน่วยกิต
- EG 5223 การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3
หน่วยกิต
- PH 2113 ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
หน่วยกิต
- MA 1093 แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์
3
หน่วยกิต
- MA 1403 พีชคณิ ตเชิงเส้น
3
หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
49
หน่วยกิต
- CS 1302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2
หน่วยกิต
- CS 1311 ปฏิบตั ิการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
1
หน่วยกิต
- CS 1312 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2
หน่วยกิต
- CS 1321 ปฏิบตั ิการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
1
หน่วยกิต
- CS 2203 เทคโนโลยีสื่อประสม
3
หน่วยกิต
- CS 2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
3
หน่วยกิต
- CS 2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
3
หน่วยกิต
- CS 2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3
หน่วยกิต
- CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสังคม
2
หน่วยกิต
ด้านคอมพิวเตอร์
- CS 3202 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2
หน่วยกิต
- CS 3403 กระบวนทัศน์การโปรแกรม
3
หน่วยกิต
- CS 3453 การออกแบบอัลกอริ ทึม
3
หน่วยกิต
- CS 3533 ระบบปฏิบตั ิการ
3
หน่วยกิต
- CS 3703 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3
หน่วยกิต
- CS 3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3
หน่วยกิต
- CS 3723 การสื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่าย
3
หน่วยกิต
- CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
3
หน่วยกิต
- CS 3863 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3
หน่วยกิต
- CS 4903 โครงงานพิเศษ
3
หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
18 (แผนฝึ กงาน) หรื อ 12 (แผนสหกิจ) หน่วยกิต
- CS 2423 ทฤษฎีการคํานวณ
3
หน่วยกิต
- CS 3313 โครงสร้างและการประยุกต์ใช้งานเว็บ
3
หน่วยกิต
- CS 3413 ระบบชาญฉลาด
3
หน่วยกิต
- CS 3423 การจัดการองค์ความรู ้
3
หน่วยกิต
- CS 3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
3
หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
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- CS 3663 ความปลอดภัยของข้อมูล
3
หน่วยกิต
- CS 3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
หน่วยกิต
- CS 4103 การจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล
3
หน่วยกิต
- CS 4203 ระบบแบบกระจาย
3
หน่วยกิต
- CS 4213 หัวข้อพิเศษเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
หน่วยกิต
- CS 4303 โปรแกรมประยุกต์สาํ หรับองค์กรขนาดใหญ่
3
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต
- CS 4403 การออกแบบและบริ หารจัดการเครื อข่าย
- CS 4413 เครื อข่ายการสื่ อสารไร้สายและเคลื่อนที่
3
หน่วยกิต
- CS 4423 การพัฒนาภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
3
หน่วยกิต
- CS 4613 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
3
หน่วยกิต
- CS 4623 การจัดเก็บและการสื บค้นสารสนเทศ
3
หน่วยกิต
- CS 4633 หัวข้อพิเศษเฉพาะทางด้านโปรแกรม
3
หน่วยกิต
- CS 4763 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
3
หน่วยกิต
- CS 4773 เรขภาพคอมพิวเตอร์
3
หน่วยกิต
- CS 4853 การสร้างตัวแปลภาษา
3
หน่วยกิต
- CS 4873 การจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ตามความสนใจ รวมถึงรายวิชา CS 1103 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุ ขภาพ และ
CS 1203 การพัฒนาเกมเบื้องต้น
ง. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
- CS 4913 การฝึ กงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
หน่วยกิต
- CS 4919 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
9
หน่วยกิต
ข้ อมูลเปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาคอมพิวเตอร์
มคอ.1 กําหนด
หลักสู ตรกําหนด
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 97 หน่ วยกิต
วิชาแกน
(ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต) วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
(27 หน่ วยกิต)
จําแนกตามกลุ่มที่ มคอ.1 กําหนด 12 หน่ วยกิต ดังนี้
- แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์
MA 1093 แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์
- คณิ ตศาสตร์ดิสครี ต
CS 1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
- สถิติสาํ หรับนักวิทยาศาสตร์
CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
- วิธีทางการคํานวณเชิงตัวเลข หรื อ ความน่าจะเป็ น CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ข้ อมูลเปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาคอมพิวเตอร์
มคอ.1 กําหนด
หลักสู ตรกําหนด
วิชาเฉพาะด้ าน

(ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต) วิชาเอกบังคับ
(49 หน่ วยกิต)
จําแนกตามกลุ่มที่ มคอ.1 กําหนด 40 หน่ วยกิต ดังนี้
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพทางสังคมด้านคอมพิวเตอร์
(ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
CS 3703 ระบบจัดการฐานข้อมูล
รวม 5 หน่ วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
CS 2203 เทคโนโลยีสื่อประสม
(ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต)
CS 2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์
CS 3202 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รวม 8 หน่ วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
CS 1302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
(ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต)
CS 1311 ปฏิบตั ิการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
CS 1312 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
CS 1321 ปฏิบตั ิการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
CS 2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
รวม 12 หน่ วยกิต
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
CS 3403 กระบวนทัศน์การโปรแกรม
(ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต)
CS 3453 การออกแบบอัลกอริ ทึม
CS 3533 ระบบปฏิบตั ิการ
CS 3723 การสื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่าย
รวม 12 หน่ วยกิต
- กลุ่มฮาร์ ดแวร์ และสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
CS 2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
รวม 3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก
วิชาเอกเลือก
12-18 หน่ วยกิต
วิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
วิชาประสบการณ์ ภาคสนาม 0-3 / 6-9 หน่ วยกิต วิชาประสบการณ์ ภาคสนาม
3 / 6-9 หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชา
รหัสวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอักษร
โรมัน 2 ตัว และเลข 4 หลัก

หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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1) รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้
รหัสตัวอักษร
ความหมาย
AC
รายวิชาในหมวดวิชาการบัญชี
CS
รายวิชาในหมวดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
EG
รายวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
GE
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
MA
รายวิชาในหมวดวิชาคณิ ตศาสตร์
PH
รายวิชาในหมวดวิชาฟิ สิ กส์
ST
รายวิชาในหมวดวิชาสถิติ
2) รหัสตัวเลขของรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เลขหลักพัน หมายถึง
ระดับชั้นปี ได้แก่
หมายเลข 1
วิชาสําหรับชั้นปี ที่ 1
หมายเลข 2
วิชาสําหรับชั้นปี ที่ 2
หมายเลข 3
วิชาสําหรับชั้นปี ที่ 3
หมายเลข 4
วิชาสําหรับชั้นปี ที่ 4
เลขหลักร้อย หมายถึง
กลุ่มวิชา
หมายเลข 1
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
หมายเลข 2
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
หมายเลข 3
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
หมายเลข 4
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
หมายเลข 5
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
หมายเลข 0, 6-9 อื่น ๆ
ลําดับวิชา
เลขหลักสิ บ หมายถึง
เลขหลักหน่วย หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
3) รหัสจํานวนหน่วยกิต A(B1/B2-C1/C2-D1/D2)
A
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
B1
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตการบรรยาย
B2
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงบรรยายต่อสัปดาห์
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตการฝึ กปฏิบตั ิในห้องทดลอง
C1
C2
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิในห้องทดลองต่อสัปดาห์
D1
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตการฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม
D2
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามต่อสัปดาห์
หมายเหตุ : จํานวนหน่วยกิตในวงเล็บรวมกันต้องเท่ากับจํานวนหน่วยกิตทั้งหมด B1+C1+D1 = A
หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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3.1.4 แผนการศึกษา

ชั้นปี ที่ 1 ภาค 1

จํานวนชั่วโมง/สั ปดาห์
หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ฝึ กงาน

CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ปในชีวิตประจําวัน
1
CS 1302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2
CS 1311 ปฏิบตั ิการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
1
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
3
GE 1072 สุ ขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2
GE 1082 โลกทัศน์กบั การดําเนินชีวิต
2
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
2
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรี ยนรู ้
2
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
2
รวม
17
รวม 17 หน่ วยกิต จํานวน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นปี ที่ 1 ภาค 2

2
0
3
2
2
0
0
0
0
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จํานวนชั่วโมง/สั ปดาห์
หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ฝึ กงาน

CS 1312 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2
CS 1321 ปฏิบตั ิการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
1
CS 1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
3
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่ อสาร
3
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
3
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2
MA 1093 แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์
3
รวม
19
รวม 19 หน่ วยกิต จํานวน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์

หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

0
2
0
2
1
2
2
2
2
13

2
0
3
3
2
2
2
3
17

0
3
0
0
2
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ชั้นปี ที่ 2 ภาค 1

จํานวนชั่วโมง/สั ปดาห์
หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ฝึ กงาน

AC 2313 การบัญชี
3
CS 2203 เทคโนโลยีสื่อประสม
3
3
CS 2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
3
CS 2513 โครงสร้างและสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
2
CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสังคมด้านคอมพิวเตอร์
MA 1403 พีชคณิ ตเชิงเส้น
3
รวม
17
รวม 17 หน่ วยกิต จํานวน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์

2
2
2
3
2
3
14

2
3
3
0
0
0
8

0
0
0
0
0
0
0

จํานวนชั่วโมง/สั ปดาห์
หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ฝึ กงาน
3
2
3
0
CS 2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
2
3
0
CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3
2
3
0
CS 3533 ระบบปฏิบตั ิการ
3
2
2
0
CS 3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3
3
2
3
0
PH 2113 ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
0
0
ST 1053 สถิติเบื้องต้น
3
รวม
18
13
14
0
รวม 18 หน่ วยกิต จํานวน 27 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นปี ที่ 2 ภาค 2

หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จํานวนชั่วโมง/สั ปดาห์
หน่วย
ชั้นปี ที่ 3 ภาค 1
กิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ฝึ กงาน
3
3
0
0
CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจยั สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
2
2
0
CS 3453 การออกแบบอัลกอริ ทึม
3
3
2
3
0
CS 3703 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3
2
3
0
CS 3723 การสื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่าย
CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
3
2
3
0
3
3
0
0
EG 5213 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
รวม
18
14
11
0
รวม 18 หน่ วยกิต จํานวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นปี ที่ 3 ภาค 2
CS 3202 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
CS 3403 กระบวนทัศน์การโปรแกรม
CS 3863 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
EG 5223 การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
CS xxx3 เอกเลือก
CS xxx3 เอกเลือก
…….. วิชาเลือกเสรี
รวม
รวม 20 หน่ วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จํานวนชั่วโมง/สั ปดาห์
หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ฝึ กงาน
2
2
0
0
3
2
2
0
3
0
0
3
3
3
0
0
...
...
0
3
...
...
0
3
3
...
0
3
20
...
…
0
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ชั้นปี ที่ 4 ภาค 1
CS 4913 การฝึ กงานทางวิชาการคอมพิวเตอร์
CS xxx3 เอกเลือก
CS xxx3 เอกเลือก

หรื อ

CS 4919 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์**
รวม
รวม 9 หน่ วยกิต
ชั้นปี ที่ 4 ภาค 2
CS 4903 โครงงานพิเศษ
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1
CS xxx3 เอกเลือก
CS xxx3 เอกเลือก
…….. วิชาเลือกเสรี
รวม

รวม 15 หน่ วยกิต

จํานวนชั่วโมง/สั ปดาห์
หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ฝึ กงาน
3
0
0
15
3
...
…
0
3
...
…
0
9
9

0
...

0
…

40
15/40

จํานวนชั่วโมง/สั ปดาห์
หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ฝึ กงาน
3
0
9
0
3
2
2
0
3
...
…
0
3
...
…
0
3
3
…
0
15
...
…
0

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือก 1 รายวิชาจากกลุ่มวิชาประสบการณ์ ภาคสนาม ดังนี ้
1. รายวิชา CS 4913 การฝึ กงานทางวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 หน่ วยกิต
หรื อ
2. รายวิชา CS 4919 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 9 หน่ วยกิต
ในกรณี ที่เลือกเรี ยนรายวิชา CS4913 การฝึ กงานทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้ ศึกษาวิชาเอกเพิ่มเติม
อีกไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
AC 2313 การบัญชีพนื้ ฐาน
3(2/2-1/2-0)
(Fundamental Accounting)
Prerequisite : None
ความรู ้เ กี ่ย วกับ หลัก การและวิธี ก ารทางการบัญ ชี ต ลอดจนการจัดทํางบการเงิ น เพื่ อการวัดผล
การดําเนิ นงานและแสดงฐานะทางการเงิ นของธุ รกิ จประเภทต่าง ๆ ที่ อยู่ในระบบภาษี มูลค่าเพิ่ม เช่ น ธุ รกิ จ
ให้บริ การ ธุรกิจพาณิ ชยกรรม และธุ รกิจอุตสาหกรรม รายการปรับปรุ งและปิ ดบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด
และเงินฝากธนาคาร งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีสาํ หรับกิจการไม่หวังผลกําไร และเรี ยนรู ้การใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชีที่สอดคล้องกับเนื้อหา
CS1001 การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็จรูปในชีวติ ประจําวัน
1(0-1/2-0)
(Application Software in Daily Life)
Prerequisite : None
วิธีการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปประเภทต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมสเปรดชีท
โปรแกรมเพื่ อ การนํา เสนองาน โปรแกรมระบบจัด การฐานข้อ มู ล โปรแกรมสํา หรั บ การพัฒ นาเว็บ เพจ
การประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน หลักคุณธรรม และจริ ยธรรมในการใช้งาน
CS 1103 ระบบสารสนเทศทางสุ ขภาพ
3(3/3-0-0)
(Information Technology for Health)
Prerequisite : Consent of Instructor
หลักการและมาตรฐานของระบบสารสนเทศทางสุ ขภาพ เทคโนโลยีที่สนับสนุ นระบบสารสนเทศ
ทางสุ ข ภาพ การรัก ษาความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศทางสุ ข ภาพ การประยุก ต์ใ ช้ง านและ
การบํารุ งรักษาระบบ
CS 1203 การพัฒนาเกมเบือ้ งต้ น
3(2/2-1/2-0)
(Basic of Game Development)
Prerequisite : Consent of Instructor
หลักการของการพัฒนาเกม ประเภทของเกม ส่ วนประกอบของเกม การออกแบบและพัฒนาเกม
การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ เครื่ องมือในการพัฒนาเกม
CS 1302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2(2/2-0-0)
(Computer Programming I)
Prerequisite : None
การเขียนผังงาน หลักการทัว่ ไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบประโยคคําสั่ง ประเภท
ข้อมูล การประมวลแบบลําดับ แบบเลือกทํา และแบบทําซํ้า ฟังก์ชนั การส่ งผ่านค่าภายในโปรแกรม โครงสร้าง
ข้อมูลแบบสแตติกและไดนามิก
หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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CS 1311 ปฏิบตั ิการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
1(0-1/3-0)
(Workshop for Computer Programming I)
Corequisite : CS 1302
ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมที่สอดคล้องกับรายวิชา CS 1302
CS 1312 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2(2/2-0-0)
(Computer Programming II)
Prerequisite : CS 1302 และ CS 1311
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมใน
ภาษาเชิ งวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มวัตถุพ้ืนฐาน
การสื บทอด
CS 1321 ปฏิบตั ิการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
1(0-1/3-0)
(Workshop for Computer Programming II)
Co requisite : CS 1312
ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมที่สอดคล้องกับรายวิชา CS 1312
CS 1323 โครงสร้ างไม่ ต่อเนื่อง
3(3/3-0-0)
(Discrete Structure)
Prerequisite: None
ฟั งก์ชนั ความสัมพันธ์และเซต ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น เทคนิ คการพิสูจน์ ทฤษฎีการนับ กราฟ ต้นไม้
และความน่าจะเป็ นแบบไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด และการสร้างฟังก์ชนั
CS 2203 เทคโนโลยีสื่อประสม
3(2/2-1/3-0)
(Multimedia Technology)
Prerequisite: None
องค์ประกอบและมาตรฐานของสื่ อประสม อุปกรณ์นาํ เข้าและส่ งออก มาตรฐานของอุปกรณ์จดั เก็บ
สื่ อประสม
กระบวนการพัฒนาโครงงานทางด้านสื่ อประสม ระบบไฟล์และเครื่ องให้บริ การสื่ อประสม
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยทางด้านสื่ อประสมและซอฟต์แวร์ สาํ หรับพัฒนาสื่ อประสม การสร้างเว็บสื่ อประสมและ
ฝึ กปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี
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CS 2223 การโต้ ตอบระหว่ างมนุษย์ กบั คอมพิวเตอร์
3(2/2-1/3-0)
(Human Computer Interaction)
Prerequisite : None
พื้นฐานและความสําคัญของการโต้ตอบระหว่างมนุ ษย์และคอมพิวเตอร์ ท้ งั ในส่ วนของผูใ้ ช้และ
ผูพ้ ฒั นา การเปรี ยบเทียบระหว่างระบบดั้งเดิมกับระบบเว็บ การออกแบบที่เน้นผูใ้ ช้เป็ นศูนย์กลาง การพัฒนา
เทคนิ คการโต้ตอบระหว่างมนุ ษย์และคอมพิวเตอร์ ที่ง่ายต่อการใช้ สนับสนุ นงานของผูใ้ ช้ ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การปฏิบตั ิตามลักษณะทางกายภาพของผูใ้ ช้และลักษณะความคิด และเทคโนโลยีดา้ นอุปกรณ์นาํ เข้าข้อมูลที่มี
การออกแบบที่ถูกหลักทางสรี รศาสตร์ และการฝึ กปฏิบตั ิโปรแกรมส่ วนติดต่อระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
CS 2303 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริทมึ
3(2/2-1/3-0)
(Data Structure and Algorithm)
Prerequisite : CS 1312 และ CS 1321
การเปรี ยบเที ยบระหว่างข้อมูลตัวเลขและตัวอักษร การบริ หารจัดการหน่ วยความจําขณะทํางาน
การสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้แก่ แถวลําดับ ตัวชี้ รายการโยง กองซ้อน แถวคอย การเรี ยกซํ้า ต้นไม้
ตารางแฮช ฮี ปทวิภาค ขั้นตอนวิธีการจัดเรี ยง ขั้นตอนวิธีการค้นหา ขั้นตอนวิธีของกราฟ การประมวลผล
แฟ้ มข้อมูล การเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลให้เหมาะสมกับปัญหา และฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยภาษาโปรแกรม
CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(2/2-1/3-0)
(Numerical Methods)
Prerequisite : MA 1403
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการ การประมาณและการประมาณค่าในช่ว ง
การหาอนุ พนั ธ์และปริ พนั ธ์เชิ งตัวเลข การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การหาผลเฉลยเชิงตัวเลข
ของสมการเชิ งอนุ พนั ธ์สามัญ
CS 2423 ทฤษฎีการคํานวณ
3(3/3-0-0)
(Theory of Computation)
Prerequisite : CS 1323
ดีเทอร์มินิสติคและนอนดีเทอร์มินิสติคไฟไนต์ออโตมาตา ความเท่ากันของดีเทอร์มินิสติค และนอน
ดีเทอร์ มินิสติคไฟไนต์ออโตมาตา นิ พจน์ปกติ ทฤษฎีพมั ปิ ง เล็มม่า สําหรับนิ พจน์ปกติ พุชดาวน์ออโตมาตา
และความสัมพันธ์ ไวยากรณ์ คอนเท็กซ์ฟรี และคุณสมบัติ ทัวริ งแมชี น ทัวริ งแมชี นแบบไม่จาํ กัด ลําดับชั้น
ชอมสกี
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CS 2513 โครงสร้ างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3/3-0-0)
(Computer Organization and Architecture)
Prerequisite : CS1302 และ CS1311
ระบบตัวเลขและรหัส องค์ประกอบโครงสร้ างระบบคอมพิวเตอร์ พีชคณิ ตบูลีนและดิ จิทลั ลอจิ ก
ระบบบัส ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น โครงสร้างหน่วยความจํา การจัดลําดับชั้นของหน่วยความจํา หน่วยนํา
ข้อมูลเข้าและออก
CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสั งคมด้ านคอมพิวเตอร์
2(2/2-0-0)
(Social and Professional Ethics for Computer)
Prerequisite : None
บริ บททางสังคมของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเด็นทางสังคม วิธีการและเครื่ องมือในการวิเคราะห์
จริ ย ธรรมสําหรั บ วิ ช าชี พ ลิ ขสิ ท ธิ์ และทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
การปกป้ องข้อ มูล และความเป็ นส่ ว นตัว
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
CS 3202 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2(2/2-0-0)
(Independence Study)
Prerequisite : Consent of Instructor
ศึกษาหัวข้อที่เป็ นความรู ้ใหม่ หรื อกําลังเป็ นที่สนใจอันเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชี พหรื อ
การศึกษาต่อของนักศึกษาในอนาคต
CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวจิ ัยสํ าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3/3-0-0)
(Statistics and Research Methodology in Computer Science)
Prerequisite : ST 1053
พื้ น ฐานที่ จ าํ เป็ นต่ อ การศึ ก ษาวิ จ ัย ด้า นเทคโนโลยีวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ การศึ ก ษาค้น คว้า จาก
แหล่ งข้อมู ลต่ าง ๆ หลัก การในการทําวิ จ ัย สถิ ติที่จ าํ เป็ นสํา หรั บ การวิ เ คราะห์ ง านวิจ ัย และการนํา เสนอ
ผลงานวิจยั
CS 3313 โครงสร้ างและการประยุกต์ ใช้ งานเว็บ
3(2/2-1/2-0)
(Web Organization and Application)
Prerequisite : None
เทคโนโลยีเว็บ คุณสมบัติของเครื่ องแม่ข่าย บทบาทของเครื่ องลูกข่าย ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ อง
แม่ข่ายและลูกข่าย เว็บโพรโทคอล เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาและบริ หารจัดการเว็บ การพัฒนาเครื่ องแม่ข่าย
สําหรับใช้บริ หารสารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ต การนําเสนอสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง ฝึ กปฏิบตั ิที่สมั พันธ์กบั ทฤษฎี

หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

24

CS3403 กระบวนทัศน์ การโปรแกรม
3(2/2-1/2-0)
(Programming Paradigm)
Prerequisite : CS 2303 และ CS 3773
วิวฒั นาการของภาษาโปรแกรม ตัวแบบทางภาษาโปรแกรม ภาษาเชิงวัตถุ ภาษาเชิงการกระทํา การนิยาม
ภาษาและการใช้งาน ภาษาสคริ ปต์ ผลกระทบของการโปรแกรมด้วยแต่ละกระบวนวิธี หลักการและลําดับชั้น
เวอร์ ชวลแมชชี น รหัสคําสั่งกลาง เปรี ยบเที ยบตัวแปลภาษา การนิ ยามภาษา การตรวจสอบประเภทข้อมู ล
การจัดการขยะในหน่ วยความจํา โพรซี เจอร์ ฟั งก์ชนั กลไกการส่ งผ่านตัวแปร การจัดการหน่ วยความจํา และฝึ ก
ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ
CS 3413 ระบบชาญฉลาด
3(2/2-1/2-0)
(Intelligence System)
Prerequisite : None
วิวฒั นาการของระบบปั ญญาประดิษฐ์ ปั ญหาพื้นฐานของปั ญญาประดิษฐ์และขอบเขต การค้นหาใน
ฐานความรู ้พร้อมทั้งเงื่อนไข ทบทวนประพจน์และความรู ้ทางตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ทางทฤษฎีสาํ หรับความรู ้
ที่ไม่ชดั แจ้ง การแสดงเหตุผล กฎของเบย์ แบบทดสอบทัวริ่ ง ผลการทดลองไชนีสรู ม ปัญหาจริ ยธรรมในระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ ความรู ้พ้นื ฐานสําหรับการนิยาม เปรี ยบเทียบการแสดงเหตุผลและการแสดงพฤติกรรมระหว่าง
แบบเหมาะสมที่สุดกับแบบมนุษย์คิด แบบจําลองที่ใช้งานจริ ง กฎฮิวริ สติค ฝึ กปฏิบตั ิที่สมั พันธ์กบั ทฤษฎี
CS 3423 การจัดการองค์ ความรู้
3(2/2-1/2-0)
(Knowledge Management)
Prerequisite : CS 3413
ทบทวนความรู ้เกี่ ยวกับตรรกศาสตร์ หลักการจัดการองค์ความรู ้ เทคนิ คการแสวงหาองค์ความรู ้
กลวิธีในการแสดงเหตุ ผล ชนิ ดขององค์ความรู ้ การพัฒนาฐานความรู ้ การบํารุ งรั กษาฐานความรู ้ และ
โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง
CS 3453 การออกแบบอัลกอริทมึ
3(2/2-1/2-0)
(Algorithm Design)
Prerequisite : CS 2303
ทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอน
กลยุทธ์การออกแบบขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับตัวเลขอย่างง่าย ขั้นตอนวิธีการจัดเรี ยงและขั้นตอนวิธีการ
ค้นหาชั้นสู ง ขั้นตอนวิธีของโครงสร้างต้นไม้และกราฟ ขั้นตอนวิธีของข้อความและตัวอักษร ขั้นตอนวิธีที่ใช้
งานบนอินเทอร์เน็ต และความแตกต่างระหว่างปั ญหาแบบพีและเอ็นพีสมบูรณ์ และฝึ กเขียนโปรแกรมตาม
ขั้นตอนวิธีที่ศึกษา
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CS 3503 คอมพิวเตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3(2/2-1/3-0)
(Electronics Computer)
Prerequisite : None
ศึกษาอุปกรณ์ วงจรไฟฟ้ าเบื้องต้นและส่ วนประกอบอิเล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์ ความรู ้พ้ืนฐาน
อิเล็กทรอนิ กส์ทวั่ ไป การวิเคราะห์วงจรอนาล็อกและดิจิทลั เบื้องต้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากสารกึ่ง
ตัว นํา ระบบการสื่ อ สารและการเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ด้ว ยสายสั ญ ญาณแบบต่ า ง ๆ ศึ ก ษาส่ ว นประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ในนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ และปฏิบตั ิการที่สมั พันธ์กบั เนื้อหาที่เรี ยน
CS 3533 ระบบปฏิบัติการ
3(2/2-1/3-0)
(Operating Systems)
Prerequisite : CS 2513
หลักการของระบบปฏิ บตั ิ การ โครงสร้ างของระบบปฏิบตั ิการ การจัดการโพรเซสและเทรด
การกํา หนดการและการเลื อ กจ่ า ยงานของการประมวลผล การประมวลผลพร้ อ มกัน การประสานเวลา
การขัดจังหวะ ระบบนําเข้าและแสดงผลลัพธ์ การจัดการหน่วยความจํา หน่วยความจําเสมือน หน่วยเก็บข้อมูล
สํารอง ระบบแฟ้ มข้อมูล ระบบแบบกระจาย การรักษาความปลอดภัยและการป้ องกัน ฝึ กปฏิบตั ิที่สัมพันธ์กบั
ทฤษฎี
CS 3663 ความปลอดภัยของข้ อมูล
3(2/2-1/2-0)
(Data Security)
Prerequisite : CS 3723
แนวคิดของความปลอดภัยข้อมูล การควบคุมและการประเมินความปลอดภัย การประเมินและ
การจัดการความเสี่ ยง นโยบายและการวางแผนด้านความปลอดภัย การบุกรุ กทางคอมพิวเตอร์ และทาง
เครื อข่าย วิทยาการเข้ารหัสลับ ความปลอดภัยบนเครื อข่าย การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เทคโนโลยี
ด้านชีวมาตร และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
CS 3703 ระบบจัดการฐานข้ อมูล
3(2/2-1/3-0)
(Database Management Systems)
Prerequisite : None
แนวคิดระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูล แบบจําลองข้อมูล วงจร
ชี วิตฐานข้อมูล การนอร์ มลั ไลซ์ขอ้ มูล ภาษาประมวลผลข้อมูล ทรานแซกชัน การเรี ยกคืนข้อมูล การรั กษา
ความปลอดภัยของข้อมู ล ตัว อย่างการนําฐานข้อมูลไปพัฒนาระบบสารสนเทศประเภทต่ าง ๆ และศึ กษา
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตามหลักการของระบบฐานข้อมูล
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CS 3713 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3(2/2-1/2-0)
(System Analysis and Design)
Prerequisite : CS 1312 และ CS 1321
แนวคิดและหลักการออกแบบระบบ คุณสมบัติของระบบที่ดี วงจรและแบบจําลองการพัฒนาระบบ
ข้อกําหนดและเทคนิ คการจัดเก็บความต้องการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบโครงสร้างและแบบเชิ ง
วัตถุ แนวโน้มวิธีในการออกแบบระบบ และฝึ กปฏิบตั ิที่สมั พันธ์กบั ทฤษฎี
CS 3723 การสื่ อสารข้ อมูลและระบบเครือข่ าย
3(2/2-1/3-0)
(Data Communication and Network System)
Prerequisite : None
แนวคิดและองค์ประกอบการสื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่าย มาตรฐานของเครื อข่าย ตัวกลางและ
อุปกรณ์ เครื อข่าย ชนิ ดของเครื อข่าย สถาปั ตยกรรมเครื อข่าย โพรโทคอล การเชื่ อมต่อและการจัดเส้นทาง
การวางแผนและออกแบบระบบเครื อข่าย การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของเครื อข่าย แนวโน้มและ
พัฒนาการเกี่ยวกับการสื่ อข้อมูลในระบบเครื อข่าย และฝึ กปฏิบตั ิที่สมั พันธ์กบั ทฤษฎี
CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
3(2/2-1/3-0)
(Object Oriented System Development)
Prerequisite: None
แนวคิดเกี่ ยวกับการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุข้ นั สู ง องค์ประกอบของคลาส ชนิ ด
ข้อมูลนามธรรม การรับคุณสมบัติถ่ายทอด การห่ อหุม้ ภาวะพหุสณ
ั ฐาน และการนําของเดิมมาใช้ใหม่ กระบวน
ทัศน์การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การวิเคราะห์ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบงานเชิงวัตถุ และฝึ กปฏิบตั ิดว้ ย
ภาษาโปรแกรมเชิ งวัตถุข้ นั สู ง
CS 3793 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3(3/3-0-0)
(Management Information Systems)
Prerequisite : CS 3703
ส่ วนประกอบพื้นฐานขององค์กร บทบาททางกลยุทธ์และการบริ หารองค์กร บทบาทของระบบ
สารสนเทศและการบริ หารทรัพยากรในองค์กร คุณค่าของระบบงานและการเปลี่ยนแปลงการบริ หารในเชิ ง
ธุรกิจ การเพิม่ ขีดความสามารถของผูบ้ ริ หาร การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ
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CS 3863 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3(3/3-0-0)
(Software Engineering)
Prerequisite : CS 3713
วิวฒั นาการของการใช้ซอฟต์แวร์ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ วัฏจักรและกระบวนการของ
ซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ แบบโครงสร้างและการออกแบบโดยหลักการแบบเชิงวัตถุ การติดตามและ
การประเมิ น ผลโครงงาน การประมาณการซอฟต์แวร์ การออกแบบส่ วนติ ดต่ อกับผูใ้ ช้ แนวทางการเขี ยน
โปรแกรม การทดสอบซอฟต์แ วร์ แ ละทดสอบระบบ การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ การติ ด ตั้ง และ
การบํารุ งรักษาระบบ
CS 4103 การจัดการระบบจัดเก็บข้ อมูล
3(2/2-1/2-0)
(Storage System Management)
Prerequisite : None
แนวคิ ดของระบบจัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยีของระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมู ลแบบเรด
การสํา รองและกู้คืน ข้อมูล การปกป้ องข้อมู ล การรั กษาความปลอดภัย เครื อข่ายระบบจัดเก็บข้อมูล และ
การจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล
CS 4203 ระบบแบบกระจาย
3(2/2-1/2-0)
(Distributed Systems)
Prerequisite : CS 3703
แนวคิดระบบแบบกระจาย สถาปั ตยกรรมของการกระจาย ระบบลูกข่าย-แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล
แบบกระจาย ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย การประยุกต์แบบกระจายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
CS 4213 หัวข้ อพิเศษเฉพาะทางด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3/3-0-0)
(Special Topics in Computer Science)
Prerequisite : CS 2303
หัวข้อที่เป็ นความรู ้ใหม่หรื อกําลังเป็ นที่สนใจทางด้านการโปรแกรม โดยหัวข้อเรื่ องเปลี่ยนไปตาม
ดุลยพินิจของอาจารย์ผสู ้ อนเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
CS 4303 โปรแกรมประยุกต์ สําหรับองค์ กรขนาดใหญ่
3(2/2-1/2-0)
(Enterprise Application)
Prerequisite : None
แนวคิดของซอฟต์แวร์ สําหรับองค์กรขนาดใหญ่ โพรโทคอลที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์
ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้กบั เว็บ เทคโนโลยีการสื บค้นข้อมูลบนเว็บ หลักการทางวิศวกรรมเว็บ บทบาทของมิดเดิลแวร์
การสร้างซอฟต์แวร์ประยุกต์สาํ หรับองค์กรขนาดใหญ่ และสถาปัตยกรรม SOA และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

28

CS 4403 การออกแบบและบริหารจัดการเครือข่ าย
3(2/2-1/2-0)
(Network Design and Management)
Prerequisite : CS 3723
หลักการออกแบบและบริ หารจัดการเครื อข่าย มาตรฐานการออกแบบและบริ หารจัดการเครื อข่าย
แบบจํา ลองการบริ หารจัด การเครื อข่ า ย โพรโทคอลที่ ใ ช้ บ ริ หารจัด การเครื อข่ า ย กระบวนการรั ก ษา
ความปลอดภัยในระบบเครื อข่าย การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพเครื อข่าย เครื่ องมือบริ หารจัดการเครื อข่าย และ
วิธีการแก้ไขปัญหาในระบบเครื อข่าย
CS 4413 เครือข่ ายการสื่ อสารไร้ สายและเคลือ่ นที่
3(2/2-1/2-0)
(Wireless and Mobile Network)
Prerequisite : CS 3723
มาตรฐานของเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารไร้ ส ายและเคลื่ อ นที่ อุ ป กรณ์ ใ นเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารไร้ ส าย
โพรโทคอลในเครื อข่ายการสื่ อสารไร้สาย รู ปแบบบริ การเครื อข่ายการสื่ อสารไร้สายและเคลื่อนที่ เครื่ องมือ
และเทคนิคในการสร้างเครื อข่าย การประยุกต์และบริ หารจัดการเครื อข่าย ประสิ ทธิภาพและคุณภาพของบริ การ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครื อข่ายการสื่ อสารไร้สายและเคลื่อนที่ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
CS 4423 การพัฒนาภาพเคลือ่ นไหวด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2/2-1/2-0)
(Computer Animation Development)
Prerequisite : None
นิ ยามและวิวฒั นาการของภาพเคลื่อนไหว เทคนิ คการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ เช่ น
การเขียนโครงเรื่ อง การกําหนดคียเ์ ฟรม การกําหนดแสง เป็ นต้น แนวคิดของภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสาม
มิติ การประยุกต์ใช้ภาพเคลื่อนไหว เช่ น การสร้างภาพยนตร์ การพัฒนาเกม เป็ นต้น รวมถึงซอฟต์แวร์ และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
CS 4613 คลังข้ อมูลและเหมืองข้ อมูล
3(3/3-0-0)
(Data Warehouse and Data Mining)
Prerequisite : CS 3703
แนวคิด และหลัก การของคลัง ข้อ มูล การวิเ คราะห์ข อ้ มูล ในคลัง ข้อ มูล การประมวลผลเชิ ง
วิเ คราะห์แ บบออนไลน์ การแบ่ง มิติข อ้ มูล การวิเ คราะห์ ค้น หา หรื อ สร้ า งความรู ้ใ หม่จ ากคลัง ข้อ มูล
สถาปั ตยกรรมคลังข้อมูล เทคนิ คการทํา เหมืองข้อมูล กระบวนการสื บค้น ความรู ้ การสื บค้น ความรู ้บน
ฐานข้อมูลที่มีโครงสร้ างซับซ้อน การกรองความรู ้ การจําแนก การทําคลัสเตอร์ การสรุ ปผลและนําเสนอ
ข้อมูล
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CS 4623 การจัดเก็บและการสื บค้ นสารสนเทศ
3(3/3-0-0)
(Information Storage and Retrieval)
Prerequisite : CS 2303
โครงสร้ า งข้อ มูล ในการจัด เก็บ สารสนเทศ โครงสร้ า งแฟ้ มข้อ มูล แบบต่า ง ๆ เทคนิ ค ในการทํา
รหัส คํา การสื บ ค้น สารสนเทศ ระบบการถามตอบเพื ่อ การสื บ ค้น ในระบบออนไลน์ ตรรกวิท ยาใน
การสื บค้น
CS 4633 หัวข้ อพิเศษเฉพาะทางด้ านโปรแกรม
3(2/2-1/3-0)
(Special Topics in Programming)
Prerequisite : CS 2303
หัว ข้อ ที่เ ป็ นความรู ้ ใ หม่ หรื อ กํา ลัง เป็ นที่ส นใจทางด้า นการโปรแกรม โดยหัวข้อเรื่ องเปลี่ยนไป
แต่ละภาคการศึกษาตามดุลยพินิจของอาจารย์ผสู ้ อนเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
CS 4763 การจัดการโครงงานซอฟต์ แวร์
3(3/3-0-0)
(Software Project Management)
Prerequisite : CS 3863
แบบจําลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบจําลองวุฒิภาวะของความสามารถ การวัดลักษณะ
ของซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงงาน การจัดองค์การของโครงงาน ทีมงานโครงงาน การบริ หารจัดการ
ความเสี ่ ย ง การควบคุม และติด ตามงานในโครงงาน และการประกัน คุณ ภาพ การประเมิน ผลทาง
เศรษฐศาสตร์ เทคนิ คการประมาณค่า เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
CS 4773 เรขภาพคอมพิวเตอร์
3(2/2-1/2-0)
(Computer Graphics)
Prerequisite : MA 1093
ระบบเรขภาพคอมพิวเตอร์ เทคนิ คพื้นฐานที่เกี่ยวกับเรขภาพคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
การทําให้เ รขภาพมี ค วามสมจริ ง การสร้ า งภาพเคลื่ อ นไหว
การสร้ า งภาพเรขาคณิ ต การแปลงภาพ
การประยุกต์ใช้เรขภาพคอมพิวเตอร์
การฝึ กเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับเรขภาพ
คอมพิวเตอร์
CS 4853 การสร้ างตัวแปลภาษา
3(2/2-1/2-0)
(Compiler Construction)
Prerequisite : None
การเปรี ยบเทียบตัวแปลภาษา กระบวนการแปลภาษา รู ปแบบการแปลที่ข้ ึนอยู่กบั สถาปั ตยกรรม
เครื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการออกแบบและพัฒ นาตัว แปลภาษาสํา หรั บ ภาษาเชิ ง คํา สั่ ง องค์ป ระกอบของ
ตัวแปลภาษา การวิเคราะห์คาํ ในโปรแกรม การสร้างตารางสัญลักษณ์ การวิเคราะห์ความหมาย การสร้างรหัส
คําสัง่ กลาง การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของรหัสคําสัง่ และฝึ กปฏิบตั ิที่สมั พันธ์กบั ทฤษฎี
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CS 4873 การจําลองแบบด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2/2-1/2-0)
(Computer Simulation)
Prerequisite : ST 1053
นิ ยามของการจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ที่สาํ คัญ ชนิ ดของการจําลองแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ กระบวนการและวิธีการของการจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การประเมินผลและประเมินค่า
การจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ในประเด็นต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ สาํ เร็ จรู ปและภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง
และจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์
CS 4903 โครงงานพิเศษ
3(0-3/9-0)
(Special Project)
Prerequisite : Senior Standing
พัฒนาโครงงานเฉพาะเรื่ องโดยบูรณาการความรู ้ต่าง ๆ ที่เรี ยนมาเพื่อการออกแบบและการใช้งาน
อย่างเป็ นรู ปธรรม ปัญหาที่เลือกต้องเป็ นปั ญหาที่มีการวิเคราะห์ การออกแบบ และการหาคําตอบ โดยมีอาจารย์
ที่ปรึ กษาโครงงานเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําและมีการสอบปากเปล่าพร้อมส่ งเอกสารโครงงานตามช่วงเวลาที่กาํ หนด
CS 4913 การฝึ กงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(0-0-3/15)
(Internship in Computer Science)
Prerequisite : Consent of Instructor
ฝึ กปฏิบ ตั ิง านในองค์ก รของภาครัฐ หรื อ ภาคเอกชนเพื ่อ จัด เตรี ย มความพร้อ มและเรี ย นรู ้ง าน
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาต้องเข้าร่ วมฝึ กปฏิบตั ิไม่นอ้ ยกว่า 225 ชัว่ โมง
9(0-0-9/40)
CS 4919 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Cooperative Education in Computer Science)
Prerequisite : Consent of Instructor
ฝึ กให้ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริ งในองค์กร โดยให้นกั ศึกษาไปปฏิบตั ิงาน
จริ งเต็มเวลาและได้ทาํ งานตรงตามสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีประโยชน์ต่อองค์กรที่ฝึกปฏิบตั ิ
ซึ่ งกําหนดงานเป็ นโครงงานพิเศษที่สามารถทําสําเร็ จได้ภายใน 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องเข้าร่ วมฝึ ก
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 600 ชัว่ โมง
EG 5213 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening-Speaking for Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการฟั งเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสาระจากสื่ อประเภทต่าง ๆ ทักษะการสนทนาการนําเสนอใน
ที่ประชุม และการอภิปรายเป็ นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
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EG 5223 การอ่ าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading – Writing for Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การจับใจความจากตําราวารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะ
การเขียนรายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใช้ศพั ท์ สํานวน และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ของนัก ศึ ก ษา ทัก ษะในการสื่ อสารอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ผลกับ บุ คคลที่ เ กี่ ย วข้อ งในการดํา เนิ น ชี วิ ตวิช าชี พ ใน
สาขาวิชาดังกล่าว
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่ อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
Prerequisite : None
ฝึ กทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟั ง การพูด การอ่านและการเขีย น การฟั ง และการอ่า นจับ
ใจความ การพูดในที่ประชุ ม การเขียนรู ปแบบต่าง ๆ การใช้ภาษาสื่ อมวลชน การอ่านสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ
เพื่อเป็ นเครื่ องมื อในการศึ กษาหาความรู ้ และการใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน การรู ้ เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งในฐานะผูร้ ับสารและผูส้ ่ งสาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
Prerequisite : None
การใช้ภาษาทั้งสี่ ดา้ น คือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟั งและการพูดในชีวิต
ประจําวัน การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนบันทึกอย่างง่ายเพื่อการสื่ อสาร
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
Prerequisite : GE 1053
ทักษะในการใช้ศพั ท์ สํานวน แสลงและสุ ภาษิต การสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อในชีวิตประจําวันในเรื่ อง
ต่าง ๆ การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนอนุเฉท จดหมายและความเรี ยงแบบต่าง ๆ
GE 1072 สุ ขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
2(1/1-1/2-0)
(Health and Quality of Life Development)
Prerequisite : None
ความจําเป็ นและความต้องการของมนุษย์ในการออกกําลังกาย การพัฒนาและเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต
โครงสร้างและหน้าที่การทํางานของร่ างกายมนุษย์ หลักการและวิธีการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ สมรรถภาพ
ทางกาย การป้ องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย นันทนาการเพื่อสุ ขภาพ การเป็ นผูน้ าํ
และผูต้ ามที่ดี การนําความรู ้และทักษะการออกกําลังกายไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
การฝึ กภาคปฏิบตั ิ
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GE 1082 โลกทัศน์ กบั การดําเนินชีวติ
2(2/2-0-0)
(World View and Ways of Life)
Prerequisite : None
ความหมายและความสํา คัญ ของโลกทัศ น์ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ โลกทัศ น์ เช่ น ศาสนาปรั ช ญา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กบั การดําเนิ นชี วิต การเข้าใจชี วิตแบบเชื่ อมโยงทั้งในระดับปั จเจก
สังคมและสิ่ งแวดล้อมทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรมอย่างบูรณาการ การเลือกทางดําเนิ นชี วิตที่ดีงามบน
พื้นฐานจริ ยธรรมทางปรัชญาและศาสนา ความรับผิดชอบ การอุทิศตนและการสร้างสรรค์สงั คมที่จะนํามาซึ่ง
สันติสุขที่แท้จริ ง
GE 1092 จิตวิทยาเพือ่ การดํารงชีวติ
2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)
Prerequisite : None
ศาสตร์ เ กี่ ย วกับ ความเข้า ใจตนเอง การตระหนัก ในคุ ณ ค่ า ของตน ความเข้า ใจผูอ้ ื่ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ การมีสุขภาพจิ ตที่ดีในการดํารงชี วิต เสริ มสร้างการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการกับปั ญหา และการพัฒนาศักยภาพแห่ งตน
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์ โลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
Prerequisite : None
เหตุ การณ์ ต่าง ๆ ของโลก และปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลังสงครามโลกครั้ งที่ 2 จนถึ งปั จ จุ บนั ที่ มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การสื่ อสารและเทคโนโลยี ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
และการประสานประโยชน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การแข่งขันด้านการค้า บทบาทของไทยในเวทีโลก
การปรับตัวของไทยกับสถานการณ์โลก แนวโน้มของสถานการณ์โลกในอนาคต ตลอดจนความร่ วมมือใน
การแก้ปัญหาของประชาคมโลกเพื่อให้เกิดสันติภาพอย่างยัง่ ยืน
GE 1112 ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufficiency Economy)
Prerequisite : None
ความเป็ นมา และความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบตั ิตนตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ความสัมพัน ธ์ระหว่า งเกษตรทฤษฎี ใ หม่ แ ละปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กรณี ศึก ษาในโครงการ
พระราชดําริ การประยุกต์เศรษฐกิ จพอเพียงในภาคธุ รกิ จและอุตสาหกรรม เศรษฐกิ จพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม กรณี ตวั อย่างเศรษฐกิจพอเพียงและการร่ วมเป็ นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
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GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
2(2/2-0-0)
(Information Technology and Learning)
Prerequisite : None
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม การสื่ อสารข้อมู ล
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล การสื บค้นและการนําเสนอสารสนเทศ
เพื่อการแสวงหาความรู ้และการเรี ยนรู ้ในสังคมยุคสารสนเทศ สังคมดิ จิทลั และสังคมแห่ งปั ญญาที่มีต่อชีวิต
และความเป็ นอยูข่ องมนุษย์
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
2(2/2-0-0)
(Skills and Process of Thinking)
Prerequisite : None
ลักษณะและขอบข่ายของแนวคิด หลักของเหตุผล วิธีการสร้างทักษะการคิด การคิดอย่างเป็ นระบบ
การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและการเขียนแผนผัง
ความคิ ด การตรวจสอบความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขในสถานการณ์ และประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิต
GE 2133 ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(Chinese For Communication I)
Prerequisite : None
สัทอักษรจี นและการผสมสัทอักษรจี น เพื่อให้เกิ ดเสี ยงอ่านตัวอักษรจี นตามระบบสัทศาสตร์ จีน
การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ทวั่ ไปที่ใช้ในชีวิตประจําวัน และระบบไวยากรณ์พ้นื ฐานง่าย ๆ
MA 1093 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์
3(3/3-0-0)
(Calculus and Analytic Geometry)
Prerequisite: None
เรขาคณิ ตวิเคราะห์บนระนาบ เส้นตรง วงกลม วงรี พาราโบลา ลิมิตและความต่อเนื่ อง อนุพนั ธ์ของ
ฟั งก์ชันพีชคณิ ตและฟั งก์ชันอดิ ศยั การประยุกต์อนุ พนั ธ์ การอินทิเกรตฟั งก์ชันพีชคณิ ต และฟั งก์ชนั อดิ ศยั
พร้อมการประยุกต์
MA 1403 พีชคณิตเชิงเส้ น
3(3/3-0-0)
(Linear Algebra)
Prerequisite : None
ระบบสมการเชิ งเส้นและเมทริ กซ์ การแก้ระบบสมการเชิ งเส้นด้วยเมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิแนนต์และ
ออธอนาไลเซชัน การหาค่าอายเก็น ปริ ภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้นพร้อมการประยุกต์
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PH 2113 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2/2-1/3-0)
(Physic for Computer Science)
Prerequisite : MA 1093
ฟิ สิ กส์เพื่อเป็ นพื้นฐานและแนวคิดในการประยุกต์ใช้กบั ระบบซอฟท์แวร์ และฮาร์ ดแวร์คอมพิวเตอร์
การเคลื่ อนที่ 3 มิ ติอย่างง่ าย งานและพลังงาน คลื่ น หลักการไฟฟ้ าเบื้ องต้น คลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า ควอนตัม
เบื้องต้น การประยุกต์กบั นวัตกรรมของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ และปฏิบตั ิการที่สมั พันธ์กบั เนื้อหาที่เรี ยน
ST 1053 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3/3-0-0)
(Introduction to Statistics)
Prerequisite : None
ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล ประเภทของข้อมูล การสุ่ มตัวอย่าง
การนํา เสนอข้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ความน่ า จะเป็ น การแจกแจง ความน่ า จะเป็ นของตัว แปรสุ่ ม
แบบต่ อเนื่ อ งและแบบไม่ ต่อเนื่ อง การแจกแจงของฟั งก์ชัน จากตัว อย่างสุ่ ม การประมาณค่ า การทดสอบ
สมมติฐาน
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
เลขประจําตัว ตําแหน่ ง
คุณวุฒิการศึกษา
ชื่อ – สกุล
บัตรประชาชน ทางวิชาการ
1. วรนุช ปลีหจินดา
3110101679266 อาจารย์
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
2. สุ วรรณา เมธีภทั รากูล
3119900295807 อาจารย์
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
3. ยุวธิดา ชิวปรี ชา
3730300661451 อาจารย์
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มฉก.
4. วรรณา พฤกษ์ประเสริ ฐ 3100904043286 อาจารย์
M.S.(Computer Methodology) City University
of New York, Baruch College, U.S.A.
5. นฤดี บูรณะจรรยากุล
3110100226306 อาจารย์
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
6. เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
3119900467284 อาจารย์
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
7. ธนาวุฒิ ประกอบผล
5110500018243 อาจารย์
วท.ม.(คอมพิวเตอร์) สจล.
8. สุ ปัญญา อภิวงศ์โสภณ 3249900058634 อาจารย์
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มธ.
9. พรชัย พันธุ์วิเศษ
3250100419693 อาจารย์
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
เลขประจําตัวบัตร
ชื่อ – สกุล
ประชาชน
1. วรนุช ปลีหจินดา
3110101679266
2. สุ วรรณา เมธีภทั รากูล 3119900295807
3. ยุวธิดา ชิวปรี ชา
3730300661451
4. วรรณา พฤกษ์ประเสริ ฐ 3100904043286

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มฉก.
M.S.(Computer Methodology) City University
of New York, Baruch College, U.S.A.
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
วท.ม.(คอมพิวเตอร์) สจล.
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สจล.
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มธ.

5. นฤดี บูรณะจรรยากุล 3110100226306
อาจารย์
6. เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
3119900467284
อาจารย์
7. ธนาวุฒิ ประกอบผล
5110500018243
อาจารย์
8. สุ ปัญญา อภิวงศ์โสภณ 3249900058634
อาจารย์
อาจารย์
9. พรชัย พันธุ์วิเศษ
3250100419693
3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ไม่ มี
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมิ นความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต มี ความต้องการให้บณ
ั ฑิ ตมี ประสบการณ์ ใ น
วิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนั้นในหลักสู ตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่ งจัดอยูใ่ นกลุ่มวิชาประสบการณ์
ภาคสนาม โดยนักศึกษาที่มีปัญหาไม่สามารถไปฝึ กในรายวิชาสหกิจศึกษา จะอนุโลมให้เรี ยนรายวิชาฝึ กงาน
และรายวิชาเอกเลือก 2 รายวิชา แทนได้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
1) ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจําเป็ นใน
การเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
2) บู ร ณาการความรู ้ ที่ เ รี ย นมาเพื่ อ นํา ไปแก้ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ โดยใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ น
เครื่ องมือได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
- รายวิชาการฝึ กงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรี ยนภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 4
- รายวิชาสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรี ยนภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 4
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- รายวิชาการฝึ กงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดเต็มเวลา 8 สัปดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา (ไม่
น้อยกว่า 225 ชัว่ โมง)
- รายวิชาสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดเต็มเวลา 15 สัปดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา (ไม่
น้อยกว่า 600 ชัว่ โมง)
5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ตามข้อกําหนดในคู่มือการทําโครงงานของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
พัฒนาโครงงานเฉพาะเรื่ อง โดยบูรณาการความรู ้ต่าง ๆ ที่เรี ยนมาเพื่อการออกแบบและการใช้งาน
อย่างเป็ นรู ปธรรม ปัญหาที่เลือกต้องเป็ นปั ญหาที่มีการวิเคราะห์ การออกแบบ และการหาคําตอบ โดยมีอาจารย์
ที่ปรึ กษาโครงงานเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําและมีการสอบปากเปล่าพร้อมส่ งเอกสารโครงงานตามช่วงเวลาที่กาํ หนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่ อง โปรแกรม ในการทําโครงงาน และโครงงานสามารถเป็ น
ต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. จัดเตรี ยมเอกสาร พร้อมแก้ไขข้อมูลในคู่มือประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชา CS 4903 โครงงาน
พิเศษ เพื่อให้ขอ้ มูลทันสมัยอยูเ่ สมอ
2. แจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา พร้อมขอบเขตหัวข้อโครงงานตามความสนใจของอาจารย์ที่ปรึ กษา
แต่ละท่านให้นกั ศึกษาทราบ หรื อให้คาํ ปรึ กษากับนักศึกษาที่มีหวั ข้อโครงงานของตนเองและต้องการจะพัฒนา
3. กําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. จัดคณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษ (อย่างน้อย 5 คน)
2. กําหนดเกณฑ์การประเมินผลโครงงานพิเศษ
3. กําหนดระยะเวลาในการประเมินผลโครงงาน
4. กําหนดสัดส่ วนคะแนนในการประเมินผลโครงงานแต่ละรายการ
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5. คณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษนําผลการประเมินโครงงานพิเศษเสนอคณะกรรมการหลักสู ตร
และคณะกรรมการวิชาการคณะ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา การสอดแทรกในวิชาเรี ยนและกิจกรรมที่สอดคล้อง
ซื่อสัตย์ กตัญญู
กับคุณธรรมด้านต่าง ๆ เช่น ปฐมนิเทศพิธีไหว้ครู
ตลอดจนยกย่อมผูท้ ี่ประพฤติ ปฏิบตั ิตนอยูใ่ น
คุณธรรม จริ ยธรรมที่ดี เพื่อเป็ นต้นแบบที่ผอู ้ ื่นควร
เอาอย่าง
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
การสอดแทรกในวิชาเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับจริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การเคารพ
ในสิ ทธิการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา การใช้สินค้ามี
ลิขสิ ทธิ์ ไม่ลอกเลียนแบบผลงานผูอ้ ื่น
การประกอบวิชาชีพที่คาํ นึงถึงผลกระทบต่อสังคม
(3) มีความรู ้พ้นื ฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี การมอบหมายงานในวิชาที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ทาง
และภาคปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ดีสามารถประยุกต์ได้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการดําเนินงาน
อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษา
ต่อในระดับสูง
(4) มีความรู ้ทนั สมัย ใฝ่ รู ้ และมีความสามารถ พัฒนา การทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
ความรู ้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา
เช่น การนําเสนอผลงานหรื อผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน การ
สังคม
พัฒนาโครงงานตามความรู ้หรื อแนวคิดทฤษฎีใหม่ ๆ
(5) คิดเป็ น ทําเป็ น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง การมอบหมายงานที่เป็ นโครงงาน เป็ นระบบครบ
เป็ นระบบและเหมาะสม
วงจร เริ่ มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และการออกแบบ การพัฒนา
การตรวจสอบและประเมินผล
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คุณลักษณะพิเศษ
(6) มีความสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีทกั ษะการ
บริ หารจัดการและทํางานเป็ นหมู่คณะ
(7) รู ้จกั แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
(8) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่ อสารและใช้เทคโนโลยี
ได้ดี
(9) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง
และปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ข้อกําหนด
(10) สามารถเขียนโปรแกรมได้ตรงตามข้อกําหนด

(11) มีความรู ้ภาษาจีนเบื้องต้น

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การทํางานเป็ นทีม การทําโครงงานในวิชาเรี ยนโดยมี
การแบ่งหน้าที่การทํางานและประสานงานกันอย่าง
เป็ นระบบ
การมอบหมายงานที่ตอ้ งศึกษาค้นคว้าด้วนตนเอง
และการนําเสนอผลงานที่ได้ศึกษา
การทํากิจกรรมที่ประกอบด้วยกระบวนการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลโดยตรงหรื อการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ การสื่ อสาร เช่น การรับส่ งข้อความ
ผ่านไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการวิเคราะห์ระบบ หรื อนํา
เทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยใช้
กรณี ศึกษาจากสถานประกอบการจริ ง
มอบหมายงานโดยให้นกั ศึกษาเข้าถึงแหล่ง/
หน่วยงานที่เป็ นผูใ้ ช้จริ ง พร้อมพัฒนาระบบงานให้
ตรงตามความต้องการ และสุ ดท้ายมีการประเมินผล
จากผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อหาข้อผิดพลาด
จัดการเรี ยนการสอนรายวิชา GE 2133 ภาษาจีนเพื่อ
การสื่ อสาร 1

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นัก ศึ กษาต้องมี คุณ ธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนิ น ชี วิตร่ ว มกับผูอ้ ื่ นในสังคมอย่าง
ราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงของ
ประเทศ ความปลอดภัยในชี วิต ความสําเร็ จทางธุ รกิ จ ผูพ้ ฒ
ั นาและ/หรื อผูป้ ระยุกต์โปรแกรมจําเป็ นต้องมี
ความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้อง
พยายามสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ท้ งั 7 ข้อ ได้แก่
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา อดทน ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
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และลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษาสามารถพัฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมไปพร้ อ มกับ วิท ยาการต่ า ง ๆ ที่ ศึ ก ษา
นอกจากนั้นหลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ยงั มีรายวิชาที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์เป็ นวิชา
บัง คับ อาจารย์ผูส้ อนต้อ งจัด ให้ มี ก ารวัด มาตรฐานในด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทุ ก ภาคการศึ ก ษา โดยใช้
การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมที่กาํ หนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมให้เป็ นส่ วน
หนึ่ งของคะแนนความประพฤติของนักศึ กษา นักศึ กษาที่ คะแนนความประพฤติ ไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องทํา
กิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนจบการศึกษา
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้า
ชั้ นเรี ยนให้ ต รงเวลาตลอดจนการแต่ ง กายที่ เ ป็ นไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลัย นั ก ศึ ก ษาต้อ งมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนักศึกษาต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ นสมาชิ ก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์ไม่กระทําการทุจริ ตในเรื่ องใด ๆ เช่น การคัดลอกผลงานของผูอ้ ื่น นอกจากนี้ อาจารย์ผสู ้ อน
ต้องสอดแทรกเรื่ องคุ ณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมี การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม
จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาํ ดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสี ยสละ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่ วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
- ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู ้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
นักศึ กษาต้องเรี ยนรู ้ เพื่อใช้ประกอบอาชี พและช่ วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู ้ ตอ้ งครอบคลุมสิ่ ง
ต่อไปนี้
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(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ/หรื อประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์
(5) มีความรู ้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็ นการเปลี่ ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริ ง
(8) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรี ยน
ตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาอยูใ่ นหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้วิธีการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ในทาง
ปฎิ บตั ิ ในสภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่ อการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ใ ห้เป็ นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้ จากสถานการณ์ จริ งโดย
การศึกษาดูงานหรื อเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีประสบการณ์ ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ อง ตลอดจนการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่จดั ทําและนําเสนอ
(4) ประเมินจากโครงการที่พฒั นาและนําเสนอ
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้เมื่อสําเร็ จ
การศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ตอ้ งเน้นให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มา
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และสาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บ ค้น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ใ นการแก้ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในข้อนี้ สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิ บาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู ้ที่เรี ยนมา
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณี ศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรี ยน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้น
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จกั มาก่อน คนที่มา
จากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา หรื อคนที่จะมาอยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัว
ให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็ นเรื่ องจําเป็ นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ตอ้ งสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นกั ศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรื ออาจให้นกั ศึกษาไปเรี ยนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) สามารถสื่ อสารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์มาชี้นาํ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
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(5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดได้ในระหว่างการทํากิจกรรมร่ วมกัน
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานที่ตอ้ งประสานงานกับ
ผูอ้ ื่ น ข้า มหลัก สู ต ร หรื อ ต้อ งค้น คว้า หาข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผูม้ ี ป ระสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผูน้ าํ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรี ยน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูล
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตํ่าดังนี้
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาํ เป็ นที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนํา ประเด็ น การแก้ไ ขปั ญ หาโดยใช้ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่ อ
การนําเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้ทาํ ได้ในระหว่างการสอน โดยให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ
ของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ ต่อนักศึกษาในชั้น
เรี ยน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ นรายวิชาต่ าง ๆ ให้นัก ศึ ก ษาได้วิเ คราะห์ สถานการณ์ จ าํ ลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริ ง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อคณิ ตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
ประเมินจากความสามารถในการอธิ บาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือต่าง ๆ
การอภิปราย กรณี ศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรี ยน
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เ ห็ นว่าแต่ ละรายวิชาในหลัก สู ตรรั บผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้ ขอ้ ใด ซึ่ งอาจเป็ นลัก ษณะ
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง และไม่เป็ นทั้งความรับผิดชอบหลักและรอง
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา อดทน ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้
ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ/หรื อประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
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(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์
(5) มีความรู ้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริ ง
(8) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(9) การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรี ยน
ตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาอยูใ่ นหลักสูตร
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์มาชี้นาํ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาํ เป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรื อการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่ อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1
CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ปในชีวติ ประจําวัน
2
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่ อสาร

หน่ วยกิต

1(0-1/2-0)

ความรับผิดชอบรอง

ไม่อยูใ่ นความรับผิดชอบหลักและรอง

2. ความรู้

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2





3(3/3-0-0)

3

4





5

6

7

1

2





3

4

5

3. ทักษะทางปัญญา
6

7

8

1

2

3





4

1

2

3



5







4

6

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4









3

GE 1053

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1

3(2/2-1/2-0)



































4

GE 1063

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2

3(2/2-1/2-0)



































5

GE 1072

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

6

GE 1082

สุ ขภาพพลานามัยกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
โลกทัศน์กบั การดําเนินชีวติ

7

GE 1092

จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวติ

2(2/2-0-0)

8

GE 1102

ไทยกับสภาวการณ์โลก

2(2/2-0-0)

9

GE 1112

ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง

2(2/2-0-0)





10

GE 1122

2(2/2-0-0)





11

GE 1132

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
เรี ยนรู ้
ทักษะและกระบวนการคิด

2(2/2-0-0)



12

GE 2133

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1

3(2/2-1/2-0)



13

ST 1053

สถิติเบื้องต้น

3(3/3-0-0)



2(2/2-0-0)
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ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

6

7

8

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4





















  

























 























 















 









1

AC 2313

การบัญชีพ้นื ฐาน

3(2/2-1/2-0)

2

CS 1323

โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง

3(3/3-0-0)



3

CS 2333

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

3(2/2-1/3-0)







4

CS 3303

3(3/3-0-0)



















5

EG 5213

3(3/3-0-0)



















6

EG 5223

3(3/3-0-0)



















7

MA 1093

3(3/3-0-0)





















8

MA 1403

สถิติและระเบียบวิธีวจิ ยั
สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
การฟั ง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
การอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
แคลคูลสั และเรขาคณิ ต
วิเคราะห์
พีชคณิ ตเชิงเส้น

3(3/3-0-0)





















9

PH 2113

ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

3(2/2-1/3-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
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ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

6

7

8

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4





















  

























 























 















 















1

AC 2313

การบัญชีพ้นื ฐาน

3(2/2-1/2-0)

2

CS 1323

โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง

3(3/3-0-0)



3

CS 2333

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

3(2/2-1/3-0)







4

CS 3303

3(3/3-0-0)











5

EG 5213

3(3/3-0-0)















6

EG 5223

3(3/3-0-0)

















7

MA 1093

3(3/3-0-0)





















8

MA 1403

สถิติและระเบียบวิธีวจิ ยั
สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
การฟั ง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
การอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
แคลคูลสั และเรขาคณิ ต
วิเคราะห์
พีชคณิ ตเชิงเส้น

3(3/3-0-0)





















9

PH 2113

ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

3(2/2-1/3-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
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ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

วิชาเอกบังคับ

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2. ความรู้

6

7

1

2

3

4

5

1

CS 1302

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

2(2/2-0-0)











2

CS 1311

ปฏิบตั ิการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

1(0-1/3-0)











3

CS 1312

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

2(2/2-0-0)













4

CS 1321

ปฏิบตั ิการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

1(0-1/3-0)













5

CS 2203

เทคโนโลยีสื่อประสม

3(2/2-1/3-0)













6

CS 2223

3(2/2-1/3-0)















7

CS 2303

การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กบั
คอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

3(2/2-1/3-0)













8

CS 2513

3(3/3-0-0)



9

CS 3102

10

CS 3202

โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทาง
สังคมด้านคอมพิวเตอร์
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

11

CS 3403

กระบวนทัศน์การโปรแกรม

12

CS 3453

13

CS 3533
















2(2/2-0-0)



















2(2/2-0-0)



















3(2/2-1/2-0)















การออกแบบอัลกอริ ทึม

3(2/2-1/2-0)















ระบบปฏิบตั ิการ

3(2/2-1/3-0)
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4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

6

7

8










1

2

3

4














5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสารการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

5

6







 











 











 











 

 





 







 





1



2



3







1

2

3

4
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ลําดับ

รหัสวิชา

วิชาเอกบังคับ (ต่ อ)
14
CS 3703

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ระบบจัดการฐานข้อมูล

3(2/2-1/3-0)







3(2/2-1/2-0)







3(2/2-1/3-0)



3(2/2-1/3-0)







15

CS 3713

16

CS 3723

17

CS 3773

การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
การสื่ อสารข้อมูลและระบบ
เครื อข่าย
การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ

18

CS3863

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(3/3-0-0)









19

CS 4903

โครงงานพิเศษ

3(0-3/9-0)









1

2

3

4

หมวดวิชาเอกเลือก
1

CS 2423

ทฤษฎีการคํานวณ

3(3/3-0-0)





2

CS 3313

3(2/2-1/2-0)







3

CS 3413

โครงสร้างและการ
ประยุกต์ใช้งานเว็บ
ระบบชาญฉลาด

3(2/2-1/2-0)







4

CS 3423

การจัดการองค์ความรู้

3(2/2-1/2-0)







5

CS 3503

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

3(2/2-1/3-0)

6

CS 3663

ความปลอดภัยของข้อมูล

3(2/2-1/2-0)

7

CS 3793

8

CS 4103

ระบบสารสนเทศเพื่อ
3(3/3-0-0)
การจัดการ
การจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล 3(2/2-1/2-0)

5



2. ความรู้

6

7

1

2

3









































6

7

8

1

2

3

4

1

































































2

3

4

5









 









 

















 







 





























  

























   

5

6

7

1

2

3

4

5

7

8

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1
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3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ลําดับ

รหัสวิชา

วิชาเอกเลือก (ต่ อ)
9
CS 4203

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4





















3(2/2-1/2-0)















3(2/2-1/2-0)







3(2/2-1/2-0)







3(2/2-1/2-0)





3(3/3-0-0)





3(3/3-0-0)

















3(3/3-0-0)











3(2/2-1/2-0)





3(2/2-1/2-0)



ระบบแบบกระจาย

3(2/2-1/2-0)

หัวข้อพิเศษเฉพาะทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์สาํ หรับ
องค์กรขนาดใหญ่
การออกแบบและบริ หาร
จัดการเครื อข่าย
เครื อข่ายการสื่ อสารไร้สาย
และเคลื่อนที่
การพัฒนาภาพเคลื่อนไหว
ด้วยคอมพิวเตอร์
คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

3(3/3-0-0)

10

CS 4213

11

CS 4303

12

CS 4403

13

CS 4413

14

CS 4423

15

CS 4613

16

CS 4623

17

CS 4633

18

CS 4763

19

CS 4773

การจัดเก็บและการสื บค้น
สารสนเทศ
หัวข้อพิเศษเฉพาะทางด้าน
โปรแกรม
การจัดการโครงงาน
ซอฟต์แวร์
เรขภาพคอมพิวเตอร์

20

CS 4853

การสร้างตัวแปลภาษา

3(2/2-1/2-0)
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2. ความรู้
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4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

หมวดวิชาเอกเลือก (ต่ อ)
21

CS 4873

1
การจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์

3(2/2-1/2-0)

หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
1

CS 4913

2

CS 4919

1. คุณธรรม จริยธรรม

การฝึ กงานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
สหกิจศึกษาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

2

3

4

5

2. ความรู้
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7
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2

3







4

5

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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วิชาเลือกเสรี (เพิม่ เติม)
1

CS 1103

เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุ ขภาพ

3(3/3-0-0)



2

CS 1203

การพัฒนาเกมเบื้องต้น

3(2/2-1/2-0)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ข องแต่ ล ะรายวิ ช า มี ค ณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พิจารณาผลระดับคะแนนที่ได้จากผูส้ อน และส่ งไปยัง
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขอความเห็นชอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา เน้นการทําวิจยั สัมฤทธิ ผล
ของการประกอบอาชี พของบัณฑิ ต ที่ทาํ อย่างต่อเนื่ องและนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมาปรั บปรุ งกระบวนการ
จัด การเรี ยนการสอน และหลัก สู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิ น คุ ณ ภาพของหลัก สู ตร ซึ่ งการวิ จ ัย
ดําเนินการดังนี้
(1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อการส่ งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินตําแหน่ง และ/หรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากศิษย์เก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชาที่เรี ยน
รวมทั้งสาขาวิชาอื่น ๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตรที่เกี่ยวเนื่ องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดีและทันสมัยยิง่ ขึ้นด้วย
(5) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อเป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรี ยน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้ของ
นักศึกษา
(6) ผลงานของนักศึกษาที่วดั เป็ นรู ปธรรมได้ อาทิ
(ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่พฒั นาเองและสามารถวางจําหน่ายได้
(ข) จํานวนสิ ทธิบตั รที่ได้รับการจดทะเบียน
(ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
(ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาํ ประโยชน์ต่อสังคม
หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
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3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การสําเร็ จการศึกษา และการขอรับปริ ญญา เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552 หมวดที่ 10 การสําเร็ จการศึกษาและการรับปริ ญญา (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ นครู แก่ อ าจารย์ใ หม่ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละเข้า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่ งเสริ มอาจารย์ใ ห้มีก ารเพิ่ มพูนความรู ้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เ พื่อส่ งเสริ มการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง สนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และองค์ความรู ้
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ใ ห้มีก ารเพิ่ มพูนความรู ้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เ พื่ อส่ งเสริ มการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่ อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
(1) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(3) ส่ ง เสริ ม การทํา วิ จ ัย สร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่ เ ป็ นหลัก และเพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็ นรอง
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
(1) มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา
(2) มีการกําหนดแผนงาน การจัดทํางบประมาณ และดําเนินการตาม 9 องค์ประกอบของ สกอ. และ
มีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพเพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(3) มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตาม 7 มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ผา่ นการประเมินจากภายนอก รวม 2 ครั้ง
หลักสูตรวิทยาศาสตร่บณ
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(4) มีคณะกรรมการบริ หารวิชาการระดับสาขาวิชาและคณะวิชาทั้งภายในและภายนอก
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
การหารายได้เสริ มนอกจากรายได้จากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ในการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรี ยนการสอนที่จาํ เป็ น โดยการบริ การวิชาการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
2.2.1 อุปกรณ์ การสอนและสถานที่
ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติโดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้อาคารเรี ยนเพื่อการเรี ยนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา – ตราด ตําบล
บางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารเรี ยน 1 และอาคารเรี ยน 2 ของมหาวิทยาลัยเป็ นสถานที่ดาํ เนินการร่ วมกันทุกคณะวิชา
เป็ นอาคาร 4 ชั้นเชื่อมติดต่อกัน พื้นที่ภายในอาคารเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษา และบริ การอื่น ๆ ประมาณ
17,000 ตารางเมตร ห้องเรี ยนทุกห้องติดเครื่ องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทนั สมัย ประกอบด้วย
จํานวน 98 ห้อง
1. ห้องเรี ยนรวม
2. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
จํานวน 5 ห้อง
3. ห้องปฏิบตั ิการภาษา
จํานวน 4 ห้อง
อาคารอํานวยการมีหอ้ งเรี ยนปรับอากาศจํานวน 9 ห้อง โดยมีหอ้ งบรรจุ 60 ที่นงั่ จํานวน 6 ห้อง
และห้องบรรจุ 40 ที่นงั่ จํานวน 2 ห้อง มีหอ้ งให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 ห้อง
อาคารหอประชุ ม เป็ นสถานที่ ด าํ เนิ นการร่ วมกันทุกคณะวิชา พื้นที่ ภายในอาคารเพื่อจัด
กิจกรรมทางการศึกษา และบริ การอื่น ๆ ประมาณ 5,653 ตารางเมตร ห้องเรี ยนทุกห้องติดเครื่ องปรับอากาศและ
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทนั สมัย ประกอบด้วย
1. หอประชุม
จํานวน 1 ห้อง (ขนาด 1,114 ที่นงั่ )
2. ห้องบรรยายรวม
จํานวน 2 ห้อง
อาคารโภชนาการ มีหอ้ งบรรยาย
จํานวน 6 ห้อง
อุปกรณ์ การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยได้จดั อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนทัว่ ไปประจําห้องบรรยาย ห้องบรรยายทุกห้องมี
อุปกรณ์ พ้ืนฐานสําหรั บการสอนอย่างครบถ้วน และเพียงพอกับจํานวนนักศึ กษาที่ เ ข้าเรี ยนประกอบด้ว ย
ไมโครโฟน เครื่ องขยายเสี ยง เครื่ องฉายข้ามศีรษะ เครื่ องฉายทึบแสง จอภาพ กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด
โพเดียม เครื่ องถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Projector) และคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการภาษา จํานวน 4 ห้อง โดยในแต่ห้องมีอุปกรณ์สาํ หรับนักศึกษาประกอบด้วย
หูฟังพร้อมไมโครโฟน และชุดเล่นเทปพร้อมมอนิ เตอร์ ภาพ จํานวน 64 ชุด รวมอุปกรณ์ท้ งั สิ้ น 256 ชุด
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และอุปกรณ์สาํ หรับอาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละห้อง ประกอบด้วย หูฟัง ชุดควบคุม วิดีโอ เครื่ องถ่ายทอดสัญญาณ
ภาพ (Projector) และเครื่ องฉายวิดีโอ
อุปกรณ์ การเรียนการสอนเฉพาะของสาขาวิชา
1) ชุดพัฒนาระบบ RFID
2 ชุด
2) เครื่ องสแกนลายนิ้วมือ
1 เครื่ อง
3) Web cam
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
4) Air Card
5) EDGE Modem
1 เครื่ อง
6) Bluetooth USB
2 เครื่ อง
7) Gigabit
1 เครื่ อง
8) คีมเข้าหัว RJ
6 อัน
9) Wireless –G Broadband Router
2 เครื่ อง
10) Access Point
1 เครื่ อง
11) Wireless USB Adapter
4 เครื่ อง
12) การ์ดจอ
3 เครื่ อง
13) USB Modem 56 K
4 เครื่ อง
14) อุปกรณ์ตรวจสอบสายแลน
2 เครื่ อง
15) เครื่ องแม่ข่าย
2 เครื่ อง
16) เครื่ องคอมพิวเตอร์
20 เครื่ อง
อาคารสถานทีแ่ ละสิ่ งอํานวยความสะดวก
มหาวิทยาลัยจัดให้มีอุปกรณ์สาธารณูปโภค ได้แก่ หอพัก โรงอาหาร สนามกีฬากลางแจ้ง โรงยิม
ห้องสมุด ธนาคาร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ห้องพยาบาล ห้องนํ้า ห้องออกกําลังกาย สวนสุ ขภาพ และสิ่ งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ อย่างเพียงพอกับจํานวนอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งมีระบบบําบัดนํ้าเสี ย และอุปกรณ์การ
ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน
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2.2.2 ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ มีศูนย์บรรณสารสนเทศ รับผิดชอบดูแลงานห้องสมุด
และศูนย์เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-Learning Resource Center : SLRC) อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร สามารถ
ค้นคว้า ยืม คืน สํารองหนังสื อ และทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศให้บริ การได้ โดยใช้
ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ยใน ศู น ย์บ รรณสารสนเทศตลอดจนเครื อ ข่ า ยภายในมหาวิ ท ยาลัย ทั้ง นี้
การสื บค้นฐานข้อมูลของห้องสมุดสามารถ ทําได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชัว่ โมง นอกจากนี้ศูนย์
บรรณสารสนเทศยังให้บริ การห้องศึกษาค้นคว้าเป็ นกลุ่ม บริ การอินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นข้อมูลภายนอกสื่ อ
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
ศูนย์เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (SLRC) เป็ นงานที่เอื้อและอํานวยให้นกั ศึกษาอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ได้ให้แสวงหาและเข้าถึงความรู ้ในศาสตร์ พ้ืนฐานทัว่ ไปด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสื บค้นในรู ปแบบของเสี ยง
ภาพ และเทคโนโลยี สื่ อประสม ตลอดจนการเรี ยนรู ้ ด้ ว ยระบบเครื อข่ า ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ด้ ว ย
การเชื่อมต่อกับเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย และเครื อข่ายภายนอก
หนังสื อ วารสาร และโสตทัศนวัตถุที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
หนังสื อ สํ าหรับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หนังสื อภาษาไทย จํานวน 2,398 ชื่อเรื่ อง จํานวน 4,514 เล่ม
หนังสื อภาษาอังกฤษ จํานวน 1,715 ชื่อเรื่ อง จํานวน 2,328 เล่ม
วารสาร
ภาษาไทย
จํานวน 18 เล่ม
ภาษาอังกฤษ
จํานวน 3 เล่ม
โสตทัศนวัตถุ
CD-Text Book
จํานวน 539 ชื่อเรื่ อง จํานวน 941 รายการ
CD-Multimedia จํานวน 70 ชื่อเรื่ อง จํานวน 92 รายการ
VCD
จํานวน 1 เรื่ อง
จํานวน 9 รายการ
VDO
จํานวน 26 เรื่ อง
จํานวน 46 รายการ
DVD
จํานวน 1 เรื่ อง
จํานวน 1 รายการ
Diskette
จํานวน 51 เรื่ อง
จํานวน 64 รายการ
Picture
จํานวน 1 เรื่ อง
จํานวน 1 รายการ
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2.2.3 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีระบบการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้นกั ศึกษา
สามารถติดตามและทบทวนบทเรี ยนได้โดยไม่จาํ กัดเวลาและสถานที่ ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาสามารถ
สื่ อสารกันได้นอกห้องเรี ยน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
สิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือเครื่ องมืออุปกรณ์
ห้องปฏิบตั ิการ เนื่ องจากเป็ นหลักสู ตรที่ตอ้ งเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักศึกษา เพื่อเป็ นบัณฑิตที่ทาํ งานจริ งใน
วงการคอมพิวเตอร์ เ ป็ นส่ วนใหญ่ จึ งมี ความจําเป็ นที่ นักศึ กษาต้องมี ประสบการณ์ ในการใช้งานเครื่ องมื อ
อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทกั ษะในการใช้
งานจริ ง รวมทั้งการเข้าถึ ง แหล่ งสารสนเทศทั้งห้องสมุ ด และอิ น เทอร์ เน็ ต และสื่ อการสอนสํา เร็ จ รู ป เช่ น
วิ ดี ท ัศ น์ วิ ช าการ โปรแกรมการคํา นวณ รวมถึ ง สื่ อ ประกอบการสอนที่ จ ัด เตรี ย มโดยผูส้ อน ดัง นั้น ต้อ งมี
ทรัพยากรขั้นตํ่าเพื่อจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
(1) มีห้องเรี ยนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานสอนได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) มีหอ้ งปฏิบตั ิการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบซอฟต์แ วร์ ที่ ส อดคล้อ งกับ สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนอย่ า งพอเพี ย งต่ อ การเรี ยนการสอน รวมถึ ง
ห้องปฏิบตั ิการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบและทันสมัย
(3) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุ นดูแลสื่ อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ และซอฟต์แวร์ ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบตั ิงาน
(4) มี ห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง ความรู ้ แ ละสิ่ ง อํา นวยความสะดวกในการสื บ ค้น ความรู ้ ผ่า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสื อ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจํานวนคู่มือ
(5) มีเครื่ องมืออุปกรณ์ประกอบการเรี ยนวิชาปฏิบตั ิการระหว่างการเรี ยนการสอนในวิชาปฏิบตั ิการ
ต่อจํานวนนักศึกษาในอัตราส่ วน เป็ นอย่างน้อย 1:2
(6) มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ระกอบการเรี ย นวิ ช าปฏิ บ ัติ ก ารระหว่ า งการเรี ย นการสอนในวิ ช า
ปฏิบตั ิการ ต่อจํานวนนักศึกษาในอัตราส่ วน เป็ นอย่างน้อย 1:1
(7) มีห้องคอมพิวเตอร์ เปิ ดให้บริ การแก่ นักศึกษานอกเวลาเรี ยนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ าํ กว่า 8
ชัว่ โมงต่อวัน โดยมีปริ มาณจํานวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
(8) เครื่ องคอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยนรุ่ นใหม่อย่างสมํ่าเสมออย่างมากทุก 5 ปี ตลอดจนการสอน
ภาคปฏิบตั ิการเน้นโปรแกรมประเภทไม่เสี ยค่าลิขสิ ทธิ์ (Open source)
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรี ยมความพร้อมสนับสนุนการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรให้เป็ นไปตาม
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 14
ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสู ตร
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ องแนวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การขอเปิ ดและดําเนิ นการ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องมาตรฐานการอุดมศึ กษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้าน
พันธกิ จของการบริ หารอุดมศึ กษา และมาตรฐานด้านการสร้ างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้ และสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู ้
- โดยมี ก ารประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรตามข้อ กํา หนดข้า งต้น โดยจัด ทํา แบบสํา รวจ
ความต้องการจากนักศึกษาด้านการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผใู ้ ช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
(1) อาจารย์ประจําต้องมี คุณวุฒิเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การเรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548โดยมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1.1) สําเร็ จการศึกษาทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(1.2) มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู ้ มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาและมี
ประสบการณ์ทาํ วิจยั หรื อประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผูร้ ั บ ผิด ชอบหลัก สู ต ร และผูส้ อน จะต้อ งประชุ ม ร่ ว มกัน ในการวางแผนจัด การเรี ย น
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับ
การปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณ
ั ฑิต
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 คณาจารย์ ทสี่ อนบางเวลาและคณาจารย์ พเิ ศษ
สัดส่ วนอาจารย์ต่อนักศึ กษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การประกันคุ ณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามี ความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผู ้
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากภาคปฏิบตั ิสู่ นกั ศึกษา ดังนั้นมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรื อผูท้ ี่มีประสบการณ์ตรง
จากภาคธุ รกิ จด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาบรรยายอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1-2 ครั้ง และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ่าปริ ญญาโท
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งให้เป็ นไปตามความต้องการของคณะ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้เพือ่ การปฏิบัตงิ าน
(1) มี ก ารพัฒ นาอาจารย์ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู ้ สร้ า งเสริ มประสบการณ์ ใ นอุ ต สาหกรรม
คอมพิวเตอร์ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในกรณี การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ เพื่อส่ งเสริ มการสอนอย่างต่อเนื่อง
(2) สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจยั ที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยอาจร่ วมมือกับอาจารย์
ต่างสาขาวิชาหรื อต่างสถาบัน การสนับสนุ นสามารถทําได้ในรู ปของการให้ค่าเดิ นทางไปเสนอผลงานทาง
วิชาการ การให้เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journals รวมทั้งการอาจลดภาระ
งานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ประสบการณ์ และการทําวิจยั
(3) พัฒนาบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอนให้เข้าใจโครงสร้ างและธรรมชาติของหลักสู ตร
สามารถบริ การให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก โดยมีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรี ยม
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
(1) เชิญผูเ้ ชี่ ยวชาญจากภาคธุ รกิจ หรื อภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มา
เป็ นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้แก่นกั ศึกษา
(2) มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบตั ิการที่มีความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื อข่าย ที่
ให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
(3) มี ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาที่ ใ ห้ความรู ้ ความเข้าใจด้านหลักสู ตรการเรี ย น การดําเนิ น ชี วิ ต ใน
มหาวิทยาลัยและรับปรึ กษาปั ญหาด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนและการสําเร็ จ
การศึกษาของนักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
นักศึกษาเขียนความจํานงค์ในแบบฟอร์มที่กาํ หนด พร้อมเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา โดยอาจารย์ที่
ปรึ กษาจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในเบื้องต้น หากพิจารณาแล้วเห็นสมควรจะเสนอเรื่ องตามลําดับสายงาน
ต่อไป หรื อนักศึกษาสามารถเขียนความจํานงและส่ งถึงคณบดี หรื อ อธิการบดีผา่ นทางเว็บไซต์โดยตรง
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้ บัณฑิต
(1) จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ทนั ต่อวิทยาการสมัยใหม่
(2) มี ก ารศึ ก ษาข้อ มู ล ตลาดแรงงานเพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ ส อดคล้อ งกับ ท้อ งถิ่ น มี ก ารติ ด ตาม
ั ฑิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กิจกรรมของนักศึกษาในหลักสู ตรยังมี
ประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใ้ ช้บณ
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาและบริ การสังคม
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาํ หนดดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานดังนี้
1. มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
2. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
3. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณ วุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์
4. มีร ายละเอีย ดของรายวิช า และรายละเอีย ดของประสบการณ์ภ าคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
แบบ มคอ.4 ก่อนการเปิ ดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
5. จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น การของรายวิช า และรายงานผลการดํา เนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ตามลําดับ ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
6. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
7. มีก ารทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ ของนัก ศึก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4
8. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินปลการเรี ยนรู ้
จากผลการประเมินการดําเนิ นงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่ผ่านมา
9. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
10. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
11. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการเรี ยนการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
14. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการที่ จ ะใช้ใ นการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ยุท ธศาสตร์ ที่ ว างแผนไว้เ พื่ อ พัฒ นาการเรี ย น
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผูส้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรื อไม่ โดยประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา
การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรี ยน ซึ่ งสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ หาก
วิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่
ในเนื้ อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาจะต้องมีการดําเนิ นการรวบรวมข้อมูล/วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
มีการประเมินการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะนําเสนอผล
การประเมินการสอนต่อผูบ้ ริ หารพิจารณาและร่ วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1. กําหนดแผนการประเมินหลักสู ตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 4-5 ปี หรื อ ครบรอบการ
ผลิตบัณฑิตในแต่ละรุ่ น
2.
มีคณะกรรมการดําเนิ นการประเมินหลักสู ตร ประกอบด้วย คณาจารย์ประจําหลักสู ตรและ
ผูบ้ ริ หารหลักสู ตร
3. ดําเนิ นการศึกษา/วิเคราะห์ขอ้ มูล จากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร ได้แก่ นักศึกษา
ั ฑิ ต โดยกําหนดประเด็นการประเมิ น ให้
อาจารย์ผูส้ อน ผูบ้ ริ ห าร บัณฑิ ต ผูป้ กครองนัก ศึ กษาและผูใ้ ช้บณ
ครอบคลุมในเรื่ อง
- หลักสู ตร
- การจัดการเรี ยนการสอน
- การวัดและประเมินผล
- การบริ หารจัดการหลักสูตร
- ทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
- คุณภาพบัณฑิต
ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประมวลควบคู่กบั การรายงานผล
การดําเนิ นงานของหลักสู ตร (มคอ.6) มาพิจารณาปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนทั้งในภาพรวมและแต่ละวิชาให้เหมาะสมและมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสู ตร และแผนกลยุทธ์ การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลหลักสู ตร จะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งใน
ภาพรวม และในแต่ ล ะรายวิ ช า กรณี ที่ พ บปั ญ หาของรายวิ ช าจะนํา เสนอคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร
คณะกรรมการวิ ช าการคณะ คณะกรรมการบริ หารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลัย คณะกรรมการบริ ห ารของ
สภามหาวิ ทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ตามลําดับ เพื่ อ พิจ ารณาการปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าให้
เหมาะสมทันทีที่พบปั ญหา สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 4 ปี ในรู ปแบบของ
การวิจยั ประเมินหลักสู ตร โดยจะมีการสอบถามความคิดเห็นจากอาจารย์ผสู ้ อน นักศึกษา บัณฑิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ด้า นหลัก สู ต ร ซึ่ ง จะได้นํา ผลที่ ไ ด้ม าพิ จ ารณากํา หนดแนวทางการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ผูบ้ ริ หารหลักสู ตรและหัวหน้าสาขาวิชา
ร่ ว มวิ พ ากษ์แ ละให้คาํ แนะนํา ในการปรั บปรุ ง หลัก สู ต รให้ครอบคลุ ม ตามมาตรฐานวิช าการ ทันสมัย และ
ั ฑิต
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
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