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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
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“วิทยาการคอมพิวเตอรกาวหนา พัฒนาองคความรู คูคุณธรรม”
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
1. มีความรูท างดานวิทยาการคอมพิวเตอรในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถพัฒนา
องคความรู และนําความรูไปประยุกตใชงานได
2. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตอวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรูเพื่อประโยชนตอ
สังคมได
3. มีความรอบรู มีโลกทัศน มีเหตุผล เขาใจสถานการณ รูทันโลก รูจักแสวงหาความรูดวย
ตนเอง มีความสามารถพัฒนาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม และดํารงชีวิตอยูในโลก
ไดอยางมีความสุข
4. มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9
หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12
หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94
หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
18
หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
9
หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
60
หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
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หนา 1

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห1
Calculus and Analytic Geometry 1
4094421 วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
Numerical Method for Computer Science
4123404 คณิตศาสตรดิสครีต
Discrete Mathematics
4123643 สถิติสําหรับนักคอมพิวเตอร
Statistics for Computer Personnel

12 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9 หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
94 หนวยกิต
18 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

9 หนวยกิต

4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและขั้นตอนวิธี
Computer Programming and Algorithm
4121703 ตรรกศาสตรดิจิทัล
Digital Logic
4122109 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร
Computer Ethics and Laws

3(2-2)
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3(2-2)
3(3-0)
หนา 2

4121403
4122202
4122205
4122306
4122307
4122309
4122505
4122616
4122701
4123103
4123502
4123708
4124501
4124907
4124908

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน

60หนวยกิต

2.3.1) บังคับ เรียน 15 รายวิชา
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
โครงสรางขอมูล
Data Structures
การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล
Database Designing and Management
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงภาพ
Visual Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design
คอมพิวเตอรกราฟกส
Computer Graphics
ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
Computer Systems and Architecture
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Human Computer Interaction
วิศวกรรมซอฟตแวร
Software Engineering
ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Data Communication Systems and Computer Networking
ปญญาประดิษฐ
Artificial Intelligence
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
Computer Science Project 1
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2
Computer Science Project 2

45 หนวยกิต
3(2-2)

2.3.2) เลือกเรียน 5 รายวิชา

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(0-4)
3(0-4)
15 หนวยกิต

สามารถเลือกรายวิชาใดๆ ไดจากทุกกลุม
กลุมที่ 1 ดานเครือขายและอุปกรณ
4122102 เครือขายคอมพิวเตอรและการกระจาย
Computer Network and Distribution
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4122703 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและภาษาแอสเซมบลี
Computer Architecture and Assembly Language
4123308 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
Web Services Technology
4123707 การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network Management
4123709 การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
Circuit Study and Microcomputer Maintenance

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

กลุมที่ 2 ดานการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร
4122506 การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ
Object Oriented Analysis and Design
4123202 คลังขอมูล
Data Warehouse
4123310 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
Mobile Applications Programming
4123642 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร
Design and Development of Computer Games
4123649 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

กลุมที่ 3 ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรและการสัมมนา
4122614 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในสํานักงานอัตโนมัติ
Computer Applications for Office Automation
4122615 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Computer Applications for Management Information System
4122617 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน
Software Package and Applications
4123644 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการควบคุมสินคาคงคลัง
Computer Applications for Inventory Control
4123645 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานทะเบียนบุคคลและเงินเดือน
Computer Applications for Personnel Records and Payrolls
4123646 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
Computer Applications for Science and Mathematics
4123647 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานการเงินและการบัญชี
Computer Applications for Finance and Accounting
4123648 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
Computer Applications for Business
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3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

หนา 4

4122614 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในสํานักงานอัตโนมัติ
Computer Applications for Office Automation
4122615 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Computer Applications for Management Information System
4123904 การสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
Seminar on Computer Technology
2.4) กลุม ฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
4124805 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร
Preparation for Professional Internship inComputer Science
4124806 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร
Professional Internship in ComputerScience

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(90)
5(450)

หรือ
4124807 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
1(40)
Preparation of Co-operativeEducation
4124808 สหกิจศึกษา
6(500)
Co-operative Education
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิช าที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเ ปน รายวิช าที่กําหนดใหเรีย นโดยไมนับหนว ยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1)กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language forCommunication
ความสํ าคั ญของภาษาไทย การใชภ าษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ
กระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อการ
อยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
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1.2)กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12 หนวยกิต

รหัสวิชา
2500113

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิตการใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลีย่ นแปลง
2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เช น พระราชบั ญญั ติ จ ราจรทางบกพระราชบัญญั ติย าเสพติดใหโ ทษ พระราชบัญญัติทะเบีย นราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
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1.3)กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9 หนวยกิต

รหัสวิชา
4000115

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบ
แผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพื่อ
พัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการแนวคิดแบบตางๆของ
มนุ ษ ย ตรรกวิ ท ยา การคิ ด เชิ ง สั ง คมศาสตร การคิ ด เชิ ง ศาสนศาสตร การคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมการนํา
เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นด า นต า งๆ ได แ ก การศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม อาชี พ และการสื่ อ สาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1)กลุมวิชาแกน

18 หนวยกิต

รหัสวิชา
1500108

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
English through specific fields, such as science, technology and commerce to
improve students’ knowledge in particular fields as well as their ability to learn English
through their own motivation to use the language. Discussion of ideas from texts and
highlight of presentation techniques included.
1500109

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0)
DevelopingSkills in English
Reading and writing skills to cope with future career demands including
practices in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main ideas and
specific information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements,
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

หนา 8

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
itineraries and the internet including writing practices in job application letters and
resumes, note-taking and summarizing chosen texts.
4091401

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห1
3(3-0)
Calculus and Analytic Geometry 1
เรขาคณิ ต วิ เ คราะห วาดว ยเสน ตรง วงกลม ภาคตัดกรวย ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชั น
ตอเนื่องอนุพันธและหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัยการประยุกตอนุพันธ และอินทิกรัล
4094421

วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
3(2-2)
Numerical Method for Computer Science
เมตริกซ ตัวกําหนด ตัวผกผันของเมตริกซ ระบบสมการเชิงเสนและการหาผลเฉลย การ
ประมาณคาในชวงและนอกชวง การถดถอยแบบกําลังสองนอยที่สุด การหาคาอนุพันธ และคาปริพันธเชิง
ตัวเลข การแกสมการเชิงอนุพันธสามัญ การประมาณคาผลเฉลย ระบบสมการเชิงเสน
4123404

คณิตศาสตรดิสครีต
3(2-2)
Discrete Mathematics
ตรรกศาสตร เซต ความสัมพันธและฟงกชัน การนับและความสัมพันธเวียนเกิด ทฤษฎี
กราฟ ตนไม และการแยกพวก ขายงาน พีชคณิตแบบบูลีนและวงจรชีวิตจัดหมู ออโตเมตา และระบบเชิง
พีชคณิต โพเซตและแลตทิช
4123643

สถิติสําหรับนักคอมพิวเตอร
3(2-2)
Statistics for Computer Personnel
ความหมายของสถิติ ขอมูล ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิ เ คราะห ขอมู ล เบื้ องต น ด ว ยสถิ ติ เ ชิงพรรณนา ไดแก การวัด แนวโนม เขา สูสว นกลาง การวัดการ
กระจายการนําเสนอผลการวิเ คราะหขอมูล การวัดความเชื่อมั่น ของเครื่องมือ การทดสอบการแจกแจง
ของขอมูลการวิเ คราะหขอมูล ดว ยสถิติเชิงอนุม าน ไดแก การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐานการหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทางการวิ เ คราะห ก าร
ถดถอย การประยุกตใชสถิ ติกับปญหาทางวิศวกรรมซอฟตแวร เชน การวิเคราะหประสิทธิภาพ ความ
เชื่ อถื อได ความสะดวกในการใชงาน การประมาณตนทุน เปนตน และการใชโ ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
วิเคราะหขอมูล
2.2)กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

9 หนวยกิต

รหัสวิชา
4121106

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและขั้นตอนวิธี
3(2-2)
Computer Programming and Algorithm
องค ป ระกอบและหนาที่ของฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาคอมพิว เตอรช นิดตางๆ
หลักการเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม และการ
เขียนผังงาน การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธีแบบลําดับการตัดสินใจการทําซ้ํามอดูลการเวียนเกิดโดย
ใชภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง ในการฝกเขียนและพัฒนาโปรแกรม
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รหัสวิชา
4121703

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ตรรกศาสตรดิจิทัล
3(2-2)
Digital Logic
ระบบจํานวนและรหัสคอมพิวเตอร พีชคณิตบูลีน การวิเคราะหและสังเคราะหตรรกะ
วงจรพื้นฐานไมโครคอมพิวเตอร วงจรแนน วงจรนอรหลายระดับ และภัยในวงจร การนําฟลิปฟล็อปมา
สรางตรรกะ ตัวแปรสถานะ แผนภาพแสดง การเปลี่ยนสถานะ ตารางแสดงสถานะ การลดจํานวนสถานะ
เทคนิ ค การกํ า หนดสถานะ และสภาวะการแข ง ขั น การประยุ ก ต ใ ช ว งจรตรรกะดิ จิ ทั ล กั บ การเขี ย น
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ
4122109

จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร
3(2-2)
ComputerEthics and Laws
บทบาทของสั ง คมสารสนเทศ แนวคิ ด ในยุ ค ดิ จิ ทั ล และนิ ย ามของจริ ย ธรรมทาง
คอมพิวเตอรและสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร ในสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ
ความเปนสวนตัว อาชญากรรมทางสื่อคอมพิวเตอร ความรับผิดชอบและความเสี่ยงในการประมวลผลผาน
สื่ อ ทางคอมพิ ว เตอร การใช แ ละการล ว งละเมิ ด ขอ มู ล คอมพิ ว เตอรใ นหน ว ยงานราชการและเอกชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการแขงขัน ผลกระทบของเทคโนโลยีตอสังคม บทบาทของวิชาชีพที่มีตอสังคม
ในเชิงจริยธรรม
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2.3)กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1) บังคับเรียน 15 รายวิชา

57 หนวยกิต
45 หนวยกิต

รหัสวิชา
4121403

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2)
Operating Systems
สถาปตยกรรม เปาหมายและโครงสรางของระบบปฏิบัติการ การจัดการประมวลผลการ
กําหนดการประมวลผลความรวมมือและประสานเวลาของการประมวลผล การติดตายสาเหตุเงื่อนไขการ
ปองกันการจัดการหนวยความจําหนวยความจํากายภาพหนวยความจําเสมือนการจัดหนวยเก็บรอง จาน
บันทึกหนวยเก็บขั้นสาม หนวยรับเขา/สงออก แฟมขอมูลสารบบระบบการกระจายเบื้องตน
4122202

โครงสรางขอมูล
3(2-2)
Data Structures
โครงสรางขอมูลชนิด แถวลําดับ รายการโยงเดี่ยว รายการโยงคู กองซอน แถวคอย
ตนไม กราฟการนําโครงสรางขอมูลที่เขียนดวยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรไปประยุกตใชงานตางๆ การ
เรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูล และการวิเคราะหขั้นตอนวิธี
4122205

การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล
3(2-2)
Database Designing and Management
แนวคิดเกี่ ยวกับระบบฐานขอมูล สถาปตยกรรมฐานขอมูล แบบจําลองขอมูล ศึกษา
องคประกอบของระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การออกแบบฐานขอมูล กระบวนการทําใหเปนบรรทัดฐานการ
เขียนคําสั่งเพื่อจัดการขอมูลดวยภาษา SQL วิธีการจัดการระบบฐานขอมูล การจัดการบัญชีผูใชวิธีรักษา
ความปลอดภัยใหกับขอมูล การสํารองขอมูล การฟนสภาพของระบบฐานขอมูล การจัดการกับรายการ
(เปลี่ยนแปลง) การปองกันปญหาเขาถึงขอมูลพรอมกัน การดูแลและการบํารุงรักษาประสิทธิภาพของ
ระบบฐานขอมูล โดยเลือกระบบจัดการฐานขอมูลที่เหมาะสมเพื่อใชประกอบการฝกปฏิบัติ
4122306

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2)
Web Programming
หลักการพัฒนาเว็บไซต การสรางเว็บแบบพลวัต โปรแกรมประยุกตบนเว็บ โดยใชภาษา
แบบ Server-Side Script Client-Side Script และตัวเสริมตางๆ เรียนรูการใชเครื่องมือและโปรแกรม
ประยุกตในการพัฒนาเว็บไซต วิธีการจัดตั้งเว็บไซต วิธีการบํารุงรักษาเว็บไซต วิธีการบริหารเว็บไซต
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รหัสวิชา
4122307

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การเขียนโปรแกรมเชิงภาพ
3(2-2)
Visual Programming
วิชาบังคับกอน : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและขั้นตอนวิธี
หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมดวยภาพ การเขียนโปรแกรมโตตอบกับผูใชแบบ
กราฟกโดยใชฟอรม เมนู ขอบหนาตาง ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบสวนตอประสานกับผูใชการเชื่อมตอ
โปรแกรมกับฐานขอมูล และการพัฒนาโปรแกรมสําหรับระบบงานธุรกิ จ โดยใชภาษาคอมพิวเตอร ภาษา
ใดภาษาหนึ่งเชน Visual Basic, C#, C++, Delphi เปนตน
4122309

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2)
Object Oriented Programming
การพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอรดวยวิธีการของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ การสรางชนิด
ข อมู ล คลาสคุ ณสมบั ติ ของวั ต ถุ การรั บ ทอดการหอ หุม โพลี มอร ฟซึ มการวิ เคราะหและการออกแบบ
ระบบงานเชิงวัตถุAPI (Application Programming Interface) ของภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ และการพัฒนาโครงงานเชิงวัตถุ
4122505

การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2)
Information System Analysis and Design
องค ป ระกอบของระบบ วัฏ จั ก รการพั ฒ นาระบบ ระเบี ย บวิ ธี วิเ คราะห ร ะบบ และ
เครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร การศึกษาความเปนไปไดของระบบในทางเทคนิค ทางปฏิบัติ และ
ทางเศรษฐกิจ การใชแผนภาพแสดงการไหลของขอมูล การใชแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล การ
ออกแบบการรับขอมูล การออกแบบการแสดงผลขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การติดตั้งและบํารุงรักษา
4122616

คอมพิวเตอรกราฟกส
3(2-2)
Computer Graphics
การแสดงขอมูลดวยภาพในระบบคอมพิวเตอร ดวยเครื่องมือ วิธีการ แนวคิดและทฤษฎี
ตางๆ ที่ใชในการสรางภาพขึ้นมา เชน การวาดเสนและขั้นตอนวิธี วิธีการแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่ใชใน
การสรางภาพ เชน การวาดเสนและขั้นตอนวิธี การเปลี่ยนมุมมองของรูป การสรางภาพวัตถุ การเคลื่อนที่
ของวัตถุ การบดบังของวัตถุหลายชิ้นบนระบบการแสดงแบบสองมิติ และเสมือนสามมิติการประมวลผล
ภาพในแบบตางๆ เชน การหาขอบภาพ การหาโครงของภาพ การเปรียบเทียบภาพ และการรูจําภาพ
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4122701

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
3(2-2)
Computer Systems and Architecture
หลักการทํางานของฮารดแวร ซอฟตแวร โครงสรางและองคประกอบในการทํางานของ
คอมพิวเตอร ระบบงานตางๆ ของคอมพิวเตอร เชน หนวยความจํา หนาที่ วงจรตรรกะและตรรกะ ระบบ
บัส สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม หลักการทํางานของไมโครโพรเซสเซอรเบื้องตน ระบบออนไลน การ
ประมวลผลแบบโตตอบ การประมวลผลแบบกลุม เปนตน
4123103

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3(2-2)
Human Computer Interaction
แนวคิ ด และความสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ คอมพิ ว เตอร
กระบวนการพัฒนาสวนติดตอผูใช การศึกษาสภาพแวดลอมการใชงาน ความตองการของผูใชที่มีตอระบบ
คอมพิวเตอรวิธีการรวบรวมขอมูลความตองการ การวิเคราะหความตองการผูใช การออกแบบและสวน
ติดตอผูใช การพัฒนาโปรแกรมตามที่ออกแบบ การทดสอบ ประเมินผลการใชงานและการปรับปรุงสวน
ติดตอผูใช
4123502
วิศวกรรมซอฟตแวร
3(2-2)
Software Engineering
วิศวกรรมซอฟตแวรเบื้องตน กระบวนการของซอฟตแวร แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิง
วั ต ถุ การวิ เ คราะห ความต องการของซอฟตแ วร การออกแบบสว นตอประสานกับ ผูใช การออกแบบ
สถาปตยกรรมซอฟตแวร แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ หลักการใชภาษาทางภาพเพื่อการออกแบบ UML
(Unified Modeling Language) การทดสอบซอฟตแวร การจัดการโครงงานซอฟตแวร วิวัฒนาการ
ซอฟตแวร การตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณตนทุนซอฟตแวร การประกันคุณภาพซอฟตแวร
การปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบบูรณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร
4123708

ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2)
Data Communication Systems and Computer
Networking
การสื่อสารขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส สื่อที่ใชในการโอนถายขอมูล อุปกรณที่ใชในการ
สื่ อ สารผ า นระบบเครื อ ข า ยความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ระบบเครื อ ข า ยรู ป แบบการเชื่ อ มต อ เครื อ ข า ย
โพรโทคอลมาตรฐาน ชั้ น ของมาตรฐานรู ป แบบต า งๆ อุ ป กรณ ที่ ใ ชใ นระบบเครือ ข า ยการตรวจสอบ
ขอผิดพลาดในการเชื่อมโยงขอมูล การสงสัญญาณแบบหลายทาง การสลับวงจรขอมูล การสลับกลุมขอมูล
การสลับสัญญาณขอมูล และอุปกรณจัดเก็บขอมูลในระบบเครือขาย
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4124501

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ปญญาประดิษฐ
3(2-2)
Artificial Intelligence
ขอบเขตและที่มาของปญญาประดิษฐ การแทนความรอบรู โครงสรางความรู การหา
เหตุผลแบบนาจะเปน เทคนิคการคนหาการวางแผน การเรียนรู การจําลองการคัดเลือกโดยวิธีธรรมชาติ
สรุปเนื้อหาของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบผูชํานาญการ และการรูจํา
4124907

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
3(0-4)
Computer Science Project 1
ทํางานเดี่ยวภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา ในการศึกษาปญหาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร ทําการวิเคราะห ออกแบบระบบงาน และจัดทํารายงานประกอบ
4124908

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2
3(0-4)
Computer Science Project 2
;วิชาบังคับกอน: โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
พั ฒ นาระบบงานให ส มบู ร ณ ทดสอบการใชงาน และติดตั้ งระบบ จั ดทํา เอกสารให
สมบูรณตามรูปแบบที่กําหนด นําเสนอโครงงานและสอบปากเปลากับกลุมอาจารยที่ปรึกษาของรายวิชานี้
2.3.2) เลือกเรียน5รายวิชา

15 หนวยกิต

กลุมที่ 1 ดานเครือขายและอุปกรณ
รหัสวิชา
4122102

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
เครือขายคอมพิวเตอรและการกระจาย
3(2-2)
Computer Network and Distribution
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิว เตอร เครื อข าย การสื่ อ สารระหว างคอมพิ ว เตอร กั บ
เทอรมินัล ขั้นของโพรโทคอลมาตรฐาน OSI รูปแบบตางๆ ของเครือขาย X.25 เครือขาย และดิจิทัลเครือขาย
การประมวลผลแบบตามลําดับและแบบขนาน การทํางานแบบสายทอการประมวลผลแบบเวกเตอรการ
ประมวลแบบผลแถวลําดับมัลติโพรเซสเซอร
4122703

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและภาษาแอสเซมบลี
3(2-2)
Computer Architecture and Assembly Language
สถาปตยกรรม และสวนประกอบของไมโครโพรเซสเซอร เชน ระบบบัส Addressing
mode assembler, instruction mode, macro instruction/assembler ฯลฯ
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4123308

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
3(2-2)
Web Services Technology
สถาปตยกรรมซอฟตแวรเชิงบริการ SOA (Service Oriented) องคประกอบและ
ขั้นตอนการพัฒนาเว็บเซอรวิส การทํางานโพรโทคอลSOAP การสรางสารบบรายชื่อเว็บเซอรวิส UDDI
การเขียนภาษา XML การสรางเอกสารอธิบายรายละเอียดเว็บเซอรวิส WSDL เครื่องมือตางๆ ที่ใชในการ
พัฒนาเว็บเซอรวิส และการนําเอาเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสมาใชประโยชน
4123707

การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Network Management
จรรยาบรรณของการเปนผูดูแลระบบที่ดี รูปแบบการเรียนรูการติดตั้งระบบเครือขายทั้ง
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ การจัดการระบบเครือขายผานทางการสื่อสารระยะไกลแบบตางๆ
การออกแบบระบบเครือขายไรสายเทคนิคในการติดตั้งระบบไรสาย การจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในระบบ
เครือขายทั้งแบบมีสายและไรสาย การสรางชองทางการติดตอสื่อสารสวนบุคคล การปองกัน การแกไข
ปญหาที่เกิดจากภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ
4123709

การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
3(2-2)
Circuit Study and Microcomputer Maintenance
การใช ร ะบบบั ส โดยใช ไ มโครโพรเซสเซอร สั ญ ญาณนาฬิ ก า โปรแกรมต อ ประสาน
หนวยความจํา หนวยปอนขอมูล หนวยแสดงผล อุปกรณประกอบ อุปกรณที่ใชในการซอม หลักการซอม
เบื้องตน
กลุมที่ 2 ดานออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร
4122506

การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ
3(2-2)
Object Oriented Analysis and Design
วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลัก การพัฒนา
ระบบงานแบบอิ น ครี เ มนตั น หลั กการใชภ าษาทางภาพเพื่อการออกแบบUML (Unified Modeling
Language) ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ ประกอบดวยการสร างแบบจําลองเกี่ยวกับความตองการการใช
แผนภาพ Use Caseการคิดและการวิเคราะหเชิงนามธรรมการสรางแบบจําลองเชิงวิเคราะห แนวคิดการ
คนหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาสการออกแบบความสัมพันธระหวางคลาสและ
วัตถุ การสรางโปรแกรมดวยวิธีใช CASE Toolsแนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวขอกําหนด
ของแผนภาพ Use case
4123202

คลังขอมูล
3(2-2)
Data Warehouse
ความหมายและสถาปตยกรรมคลังขอมูล เทคโนโลยีของคลังขอมูล คลังขอมูล เชิงสัมพันธ
คลังขอมูลหลายมิติ กระบวนวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสัมพันธ กระบวนวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบหลายมิติ
การออกแบบดวยโครงสรางแบบดวงดาว และโครงสรางแบบเกล็ดหิมะ กระบวนการทํา ETL (Extract
Transform Load) และกรณีศึกษาของการออกแบบและพัฒนาคลังขอมูล
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4123310

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2)
Mobile ApplicationsProgramming
แนวคิด สถาปตยกรรม ระบบปฏิบัติการ การออกแบบสวนติดตอกับผูใช โปรโตคอลที่
เกี่ยวของ ความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต เครื่องมือที่ใชเขียนโปรแกรม และวิธีการเขียนโปรแกรม
บนอุ ป กรณ เ คลื่ อนที่ แบบต างๆ เช น เกม โปรแกรมประยุกตดานฐานขอมู ล และโปรแกรมดานระบบ
เครือขายxxxxxxxxxx8
4123642

การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร
3(2-2)
Design and Development of Computer Games
หลักการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร ประเภทของเกม สถาปตยกรรมและสวนประกอบของ
เกม ระบบกราฟ กที่ใช ในเกม การออกแบบและการพัฒ นาเกม เครื่องมือในการพัฒนาเกม เทคโนโลยี
สมัยใหมที่ใชในการพัฒนาเกม กรณีศึกษาเกมในปจจุบัน แนวโนมของเกมในอนาคต และจริยธรรมกับการ
พัฒนาเกม
4123649

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Commerce
ระบบธุ ร กิ จ เบื้ องต น และการทําธุร กรรมอิ เล็กทรอนิกส ดว ยระบบอิน เทอรเน็ต ระบบ
การเงินอิเล็กทรอนิกส กฎหมายที่เกี่ยวของ คุณธรรมและจริยธรรมของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กลุมที่ 3 ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรและการสัมมนา
รหัสวิชา
4122614

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในสํานักงานอัตโนมัติ
3(2-2)
Computer Applications for Office Automation
การวิเคราะหการทํางานในสํานักงานเพื่อพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติและการเขียน
โปรแกรมเพื่อมาประยุกตใชในการจัดการสํานักงานอัตโนมัติเชน งานสารบัญ งานธุรการ งานบุคลากร เปนตน
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รหัสวิชา
4122615

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2)
ComputerApplicationsfor Management Information
System
องค ก ร และการจั ด การข อ มู ล กลยุ ท ธ ใ นการจั ด การระบบสารสนเทศ การจั ด การ
โครงสร า งพื้ น ฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศสํ า หรั บ องค ก ร การจั ด ทํ า รายงาน และการเขี ย นโปรแกรม
ประยุกตใชสําหรับงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4122617

โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน
3(2-2)
Software Package and Applications
โครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชในปจจุบันประเภทตางๆ เชน ระบบ
ฐานขอมูล โปรแกรมตารางทําการ โปรแกรมประมวลผลคํา ฯลฯ
4123644

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการควบคุมสินคาคงคลัง
3(2-2)
Computer Applications for Inventory Control
การจัดซื้อ การรับ การจัดสงสินคา การควบคุมคลังสินคาคงคลัง การตัดบัญชีสินคา การ
วิเคราะห การขยายและการยึดครองตลาด ฝกเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชกับงานดานควบคุมสินคา
4123645

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานทะเบียนบุคคลและเงินเดือน
3(2-2)
ComputerApplications for Personnel Records and Payrolls
ขอมูล พื้ นฐานทางด านทะเบีย นบุคคล และเงินเดือน การจัดขอมูล และการโยงระบบ
ขอมูลดานนี้ ออกแบบรายงานตางๆ การเขียนโปรแกรมรับขอมูล การเรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูลและ
การออกแบบรายงานผลทางดานนี้ การเขียนโปรแกรมเพื่อนํามาประยุกตใชกับงานดานนี้
4123646

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(2-2)
Computer Applications for Science and Mathematics
ฝกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เชน อันดับและอนุกรม การจัด
หมู การจัดลําดับ ความนาจะเปน ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชัน การแกสมการเวกเตอร ความเร็ว ความเรง
เรขาคณิตวิเคราะห และแคลคูลัสเบื้องตน
4123647

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานการเงินและการบัญชี
3(2-2)
ComputerApplications for Finance and Accounting
ขอมูลทางดานการเงินและการบัญชี เชน บัญชีเงินเดือน บัญชีเจาหนี้ ลูกหนี้ บัญชีสินคา
คงคลั ง บัญชีวิ เคราะห ตน ทุน บั ญชี ต นทุนการผลิต ตามคําสั่ง บัญชีเพื่อการวิเคราะหการเงิน การเขีย น
โปรแกรมประยุกตและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชกบั งานดานนี้
4123648

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
3(2-2)
Computer Applicationsfor Business
การนําระบบคอมพิวเตอรไปประยุกตใชในงานธุรกิจดานตางๆ เชน ระบบสินคาคงคลัง
ระบบบัญชี ระบบการบริหารงานเปนตน
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รหัสวิชา
4123904

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2)
Seminar on ComputerTechnology
สัมมนาเกี่ยวกับความกาวหนา แนวคิดที่แปลกใหมและผลงานที่มีคุณคาทางคอมพิวเตอร
จากเอกสาร วารสาร งานวิจัยหรือการปฏิบัติงานจริง
2.4)กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ

7 หนวยกิต

4124805

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร
2(90)
Preparation for Professional Internshipin Computer
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ด านการรั บ รู ลั ก ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒ นาตัว ผูเรีย นให มีความรูทั กษะเจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพคอมพิวเตอรโดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆที่
เกี่ยวของกับงานคอมพิวเตอร
4124806

การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร
5(450)
Professional Internshipin Computer
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอรในองคการหรือหนวยงานหรือ
สถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อใหไดรับความรู ทักษะเจตคติ และประสบการณในอาชีพ
หรือ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

หนา 18

4124807

การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
1(40)
Preparation for Co-operative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ความรู
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
สื่อสารและมนุษยสัมพันธ เทคนิคการนําเสนอ และการเขียนรายงาน
4124808

สหกิจศึกษา
6(500)
Co-operativeEducation
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบโดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความรูทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานในสถาน
ประกอบการ มี ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานการคิดอยางมีร ะบบ การสังเกต การตัดสินใจ
ตลอดจนทักษะในการวิเคราะหและประเมินการทําใหนักศึกษามีคุณภาพตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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