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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
Bachelor of Science Program in Computer Science

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) B.Sc. (Computer Science)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ปรัชญา
“วิทยาการคอมพิวเตอรกาวหนา พัฒนาองคความรู คูคุณธรรม”

วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
1. มีความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถพัฒนา

องคความรู และนําความรูไปประยุกตใชงานได
2. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตอวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรูเพ่ือประโยชนตอ

สังคมได
3. มีความรอบรู มีโลกทัศน มีเหตุผล เขาใจสถานการณ รูทันโลก รูจักแสวงหาความรูดวย

ตนเอง มีความสามารถพัฒนาความรู เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม และดํารงชีวิตอยูในโลก
ไดอยางมีความสุข

4. มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี
จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 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) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 9 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 60 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1 1. ) กลุมภาษา 9 หนวยกติ
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย

Thai Language for Communication
3(3-0)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

3(3-0)
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1 2. ) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกติ
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

1 3. ) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกติ
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2 1. ) กลุมวิชาแกน 18 หนวยกติ

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes

3(3-0)

1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English

3(3-0)

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห1
Calculus and Analytic Geometry 1

3(3-0)

4094421 วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
Numerical Method for Computer Science

3(2-2)

4123404 คณิตศาสตรดิสครีต
Discrete Mathematics

3(2-2)

4123643 สถิติสําหรับนักคอมพิวเตอร
Statistics for Computer Personnel

3(2-2)

2 2. ) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 9 หนวยกติ
4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและข้ันตอนวิธี

Computer Programming and Algorithm
3(2-2)

4121703 ตรรกศาสตรดิจิทัล
Digital Logic

3(2-2)

4122109 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร
Computer Ethics and Laws

3(3-0)



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หนา 3

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 60หนวยกติ
2.3.1) บังคับ เรียน 15 รายวิชา 45 หนวยกิต

4121403 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems

3(2-2)

4122202 โครงสรางขอมูล
Data Structures

3(2-2)

4122205 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล
Database Designing and Management

3(2-2)

4122306 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming

3(2-2)

4122307 การเขียนโปรแกรมเชิงภาพ
Visual Programming

3(2-2)

4122309 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming

3(2-2)

4122505 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design

3(2-2)

4122616 คอมพิวเตอรกราฟกส
Computer Graphics

3(2-2)

4122701 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
Computer Systems and Architecture

3(2-2)

4123103 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Human Computer Interaction

3(2-2)

4123502 วิศวกรรมซอฟตแวร
Software Engineering

3(2-2)

4123708 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Data Communication Systems and Computer Networking

3(2-2)

4124501 ปญญาประดิษฐ
Artificial Intelligence

3(2-2)

4124907 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
Computer Science Project 1

3(0-4)

4124908 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2
Computer Science Project 2

3(0-4)

2.3.2) เลือกเรียน 5 รายวิชา 15 หนวยกิต
สามารถเลือกรายวิชาใดๆ ไดจากทุกกลุม

กลุมท่ี 1 ดานเครือขายและอุปกรณ
4122102 เครือขายคอมพิวเตอรและการกระจาย

Computer Network and Distribution
3(2-2)
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4122703 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและภาษาแอสเซมบลี
Computer Architecture and Assembly Language

3(2-2)

4123308 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
Web Services Technology

3(2-2)

4123707 การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network Management

3(2-2)

4123709 การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
Circuit Study and Microcomputer Maintenance

3(2-2)

กลุมท่ี 2 ดานการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร
4122506 การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ

Object Oriented Analysis and Design
3(2-2)

4123202 คลังขอมูล
Data Warehouse

3(2-2)

4123310 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี
Mobile Applications Programming

3(2-2)

4123642 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร
Design and Development of Computer Games

3(2-2)

4123649 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce

3(2-2)

กลุมท่ี 3 ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรและการสัมมนา
4122614 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในสํานักงานอัตโนมัติ

Computer Applications for Office Automation
3(2-2)

4122615 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
Computer Applications for Management Information System

3(2-2)

4122617 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน
Software Package and Applications

3(2-2)

4123644 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการควบคุมสินคาคงคลัง
Computer Applications for Inventory Control

3(2-2)

4123645 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานทะเบียนบุคคลและเงินเดือน
Computer Applications for Personnel Records and Payrolls

3(2-2)

4123646 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
Computer Applications for Science and Mathematics

3(2-2)

4123647 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานการเงินและการบัญชี
Computer Applications for Finance and Accounting

3(2-2)

4123648 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
Computer Applications for Business

3(2-2)
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4122614 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในสํานักงานอัตโนมัติ
Computer Applications for Office Automation

3(2-2)

4122615 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
Computer Applications for Management Information System

3(2-2)

4123904 การสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
Seminar on Computer Technology

3(2-2)

2.4) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
4124805 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร

Preparation for Professional Internship inComputer Science
2(90)

4124806 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร
Professional Internship in ComputerScience

5(450)

หรือ
4124807 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา

Preparation of Co-operativeEducation
1(40)

4124808 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6(500)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
1.1)กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language forCommunication

3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม

1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

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
Language  and Culture

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ
กระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน เพ่ือการ
อยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
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1.2)กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิตการใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ี
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลีย่นแปลง

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
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1.3)กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบ
แผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพ่ือ
พัฒนาดุลยภาพของชีวิต

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการแนวคิดแบบตางๆของ
มนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตางๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

2) หมวดวิชาเฉพาะ

2.1)กลุมวิชาแกน 18 หนวยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

English for Specific Purposes
3(3-0)

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

DevelopingSkills in English
3(3-0)

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,
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
itineraries and the internet including writing practices in job application letters and
resumes, note-taking and summarizing chosen texts.
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห1

Calculus and Analytic Geometry 1
3(3-0)

เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรง วงกลม ภาคตัดกรวย ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชัน
ตอเนื่องอนุพันธและหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัยการประยุกตอนุพันธ และอินทิกรัล
4094421 วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร

Numerical Method for Computer Science
3(2-2)

เมตริกซ ตัวกําหนด ตัวผกผันของเมตริกซ ระบบสมการเชิงเสนและการหาผลเฉลย การ
ประมาณคาในชวงและนอกชวง การถดถอยแบบกําลังสองนอยท่ีสุด การหาคาอนุพันธ และคาปริพันธเชิง
ตัวเลข การแกสมการเชิงอนุพันธสามัญ การประมาณคาผลเฉลย ระบบสมการเชงิเสน
4123404 คณิตศาสตรดิสครีต

Discrete Mathematics
3(2-2)

ตรรกศาสตร เซต ความสัมพันธและฟงกชัน การนับและความสัมพันธเวียนเกิด ทฤษฎี
กราฟ ตนไม และการแยกพวก ขายงาน พีชคณิตแบบบูลีนและวงจรชีวิตจัดหมู ออโตเมตา และระบบเชิง
พีชคณิต โพเซตและแลตทิช
4123643 สถิติสําหรับนักคอมพิวเตอร

Statistics for Computer Personnel
3(2-2)

ความหมายของสถิติ ขอมูล ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การวัดแนวโนมเขาสู สวนกลาง การวัดการ
กระจายการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวัดความเชื่อมั่นของเครื่องมือการทดสอบการแจกแจง
ของขอมูลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐานการหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทางการวิ เคราะหการ
ถดถอย การประยุกตใชสถิติกับปญหาทางวิศวกรรมซอฟตแวร เชน การวิเคราะหประสิทธิภาพ ความ
เชื่อถือได ความสะดวกในการใชงาน การประมาณตนทุน เปนตน และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
วิเคราะหขอมูล

2.2)กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 9 หนวยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและข้ันตอนวิธี

Computer Programming and Algorithm
3(2-2)

องคประกอบและหนาท่ีของฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาคอมพิวเตอรชนิดตางๆ
หลักการเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ข้ันตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม และการ
เขียนผังงาน การวเิคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธีแบบลําดับการตัดสินใจการทําซ้ํามอดูลการเวียนเกิดโดย
ใชภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง ในการฝกเขียนและพัฒนาโปรแกรม
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4121703 ตรรกศาสตรดิจิทัล

Digital Logic
3(2-2)

ระบบจํานวนและรหัสคอมพิวเตอร พีชคณิตบูลีน การวิเคราะหและสังเคราะหตรรกะ
วงจรพ้ืนฐานไมโครคอมพิวเตอร วงจรแนน วงจรนอรหลายระดับ และภัยในวงจร การนําฟลิปฟล็อปมา
สรางตรรกะ ตัวแปรสถานะ แผนภาพแสดง การเปลี่ยนสถานะ ตารางแสดงสถานะ การลดจํานวนสถานะ
เทคนิคการกําหนดสถานะ และสภาวะการแขงขัน การประยุกตใชวงจรตรรกะดิจิทัลกับการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ

4122109 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร
ComputerEthics and Laws

3(2-2)

บทบาทของสังคมสารสนเทศ แนวคิดในยุคดิจิทัล และนิยามของจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอรและสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร ในสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ
ความเปนสวนตัว อาชญากรรมทางสื่อคอมพิวเตอร ความรับผิดชอบและความเสี่ยงในการประมวลผลผาน
สื่อทางคอมพิวเตอร การใชและการลวงละเมิดขอมูลคอมพิวเตอรในหนวยงานราชการและเอกชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการแขงขัน ผลกระทบของเทคโนโลยีตอสังคม บทบาทของวิชาชีพท่ีมีตอสังคม
ในเชิงจริยธรรม



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หนา 11

2.3)กลุมวิชาเฉพาะดาน 57 หนวยกิต

2.3.1) บังคับเรียน 15 รายวิชา 45 หนวยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4121403 ระบบปฏิบัติการ

Operating Systems
3(2-2)

สถาปตยกรรม เปาหมายและโครงสรางของระบบปฏิบัติการ การจัดการประมวลผลการ
กําหนดการประมวลผลความรวมมือและประสานเวลาของการประมวลผล การติดตายสาเหตุเงื่อนไขการ
ปองกันการจัดการหนวยความจําหนวยความจํากายภาพหนวยความจําเสมือนการจัดหนวยเก็บรอง จาน
บันทึกหนวยเก็บข้ันสาม หนวยรับเขา/สงออก แฟมขอมูลสารบบระบบการกระจายเบื้องตน

4122202 โครงสรางขอมูล
Data Structures

3(2-2)

โครงสรางขอมูลชนิด แถวลําดับ รายการโยงเดี่ยว รายการโยงคู กองซอน แถวคอย
ตนไม กราฟการนําโครงสรางขอมูลท่ีเขียนดวยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรไปประยุกตใชงานตางๆ การ
เรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูล และการวิเคราะหข้ันตอนวิธี

4122205 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล
Database Designing and Management

3(2-2)

แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานขอมูล สถาปตยกรรมฐานขอมูล แบบจําลองขอมูล ศึกษา
องคประกอบของระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การออกแบบฐานขอมูล กระบวนการทําใหเปนบรรทัดฐานการ
เขียนคําสั่งเพ่ือจัดการขอมูลดวยภาษา SQL วิธีการจัดการระบบฐานขอมูล การจัดการบัญชีผูใชวิธีรักษา
ความปลอดภัยใหกับขอมูล การสํารองขอมูล การฟนสภาพของระบบฐานขอมูล การจัดการกับรายการ
(เปลี่ยนแปลง) การปองกันปญหาเขาถึงขอมูลพรอมกัน การดูแลและการบํารุงรักษาประสิทธิภาพของ
ระบบฐานขอมูล โดยเลือกระบบจัดการฐานขอมูลท่ีเหมาะสมเพ่ือใชประกอบการฝกปฏิบัติ

4122306 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming

3(2-2)

หลักการพัฒนาเว็บไซต การสรางเว็บแบบพลวัต โปรแกรมประยุกตบนเว็บ โดยใชภาษา
แบบ Server-Side Script Client-Side Script และตัวเสริมตางๆ เรียนรูการใชเครื่องมือและโปรแกรม
ประยุกตในการพัฒนาเว็บไซต วิธีการจัดตั้งเว็บไซต  วิธีการบํารุงรักษาเว็บไซต วิธีการบริหารเว็บไซต
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4122307 การเขียนโปรแกรมเชิงภาพ

Visual Programming
3(2-2)

วิชาบังคับกอน : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและข้ันตอนวิธี
หลักการพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมดวยภาพ การเขียนโปรแกรมโตตอบกับผูใชแบบ

กราฟกโดยใชฟอรม เมนู ขอบหนาตาง ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบสวนตอประสานกับผูใชการเชื่อมตอ
โปรแกรมกับฐานขอมูล และการพัฒนาโปรแกรมสําหรับระบบงานธุรกิจ โดยใชภาษาคอมพิวเตอร ภาษา
ใดภาษาหนึ่งเชน Visual Basic, C#, C++, Delphi เปนตน

4122309 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming

3(2-2)

การพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอรดวยวิธีการของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ การสรางชนิด
ขอมูล คลาสคุณสมบัติของวัตถุ การรับทอดการหอหุมโพลีมอรฟซึมการวิเคราะหและการออกแบบ
ระบบงานเชิงวัตถุAPI (Application Programming Interface) ของภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ และการพัฒนาโครงงานเชิงวัตถุ

4122505 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design

3(2-2)

องคประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะหระบบ และ
เครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร การศึกษาความเปนไปไดของระบบในทางเทคนิค ทางปฏิบัติ และ
ทางเศรษฐกิจ การใชแผนภาพแสดงการไหลของขอมูล การใชแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล การ
ออกแบบการรับขอมูล การออกแบบการแสดงผลขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การติดตั้งและบํารุงรักษา

4122616 คอมพิวเตอรกราฟกส
Computer Graphics

3(2-2)

การแสดงขอมูลดวยภาพในระบบคอมพิวเตอร ดวยเครื่องมือ วิธีการ แนวคิดและทฤษฎี
ตางๆ ท่ีใชในการสรางภาพข้ึนมา เชน การวาดเสนและข้ันตอนวิธี วิธีการแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ท่ีใชใน
การสรางภาพ เชน การวาดเสนและข้ันตอนวิธี การเปลี่ยนมุมมองของรูป การสรางภาพวัตถุ การเคลื่อนท่ี
ของวัตถุ การบดบังของวัตถุหลายชิ้นบนระบบการแสดงแบบสองมิติ และเสมือนสามมิติการประมวลผล
ภาพในแบบตางๆ เชน การหาขอบภาพ การหาโครงของภาพ การเปรียบเทียบภาพ และการรูจําภาพ
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4122701 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม

Computer Systems and Architecture
3(2-2)

หลักการทํางานของฮารดแวร ซอฟตแวร โครงสรางและองคประกอบในการทํางานของ
คอมพิวเตอร ระบบงานตางๆ ของคอมพิวเตอร เชน หนวยความจํา หนาท่ี วงจรตรรกะและตรรกะ ระบบ
บัส สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม หลักการทํางานของไมโครโพรเซสเซอรเบื้องตน ระบบออนไลน การ
ประมวลผลแบบโตตอบ การประมวลผลแบบกลุม เปนตน

4123103 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Human Computer Interaction

3(2-2)

แนวคิดและความสําคัญเก่ียวกับการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
กระบวนการพัฒนาสวนติดตอผูใช การศึกษาสภาพแวดลอมการใชงาน ความตองการของผูใชท่ีมีตอระบบ
คอมพิวเตอรวิธีการรวบรวมขอมูลความตองการ การวิเคราะหความตองการผูใช การออกแบบและสวน
ติดตอผูใช การพัฒนาโปรแกรมตามท่ีออกแบบ การทดสอบ ประเมินผลการใชงานและการปรับปรุงสวน
ติดตอผูใช
4123502 วิศวกรรมซอฟตแวร

Software Engineering
3(2-2)

วิศวกรรมซอฟตแวรเบื้องตน กระบวนการของซอฟตแวร แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีเชิง
วัตถุ การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การออกแบบ
สถาปตยกรรมซอฟตแวร แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ หลักการใชภาษาทางภาพเพ่ือการออกแบบ UML
(Unified Modeling Language) การทดสอบซอฟตแวร การจัดการโครงงานซอฟตแวร วิวัฒนาการ
ซอฟตแวร การตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณตนทุนซอฟตแวร การประกันคุณภาพซอฟตแวร
การปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบบูรณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร

4123708 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Data Communication Systems and Computer
Networking

3(2-2)

การสื่อสารขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส สื่อท่ีใชในการโอนถายขอมูล อุปกรณท่ีใชในการ
สื่อสารผานระบบเครือขายความรู เบื้องตนเก่ียวกับระบบเครือขายรูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย
โพรโทคอลมาตรฐาน ชั้นของมาตรฐานรูปแบบตางๆ อุปกรณท่ีใชในระบบเครือขายการตรวจสอบ
ขอผิดพลาดในการเชื่อมโยงขอมูล การสงสัญญาณแบบหลายทาง การสลับวงจรขอมูล การสลับกลุมขอมูล
การสลับสัญญาณขอมูล และอุปกรณจัดเก็บขอมูลในระบบเครือขาย
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4124501 ปญญาประดิษฐ

Artificial Intelligence
3(2-2)

ขอบเขตและท่ีมาของปญญาประดิษฐ การแทนความรอบรู โครงสรางความรู การหา
เหตุผลแบบนาจะเปน  เทคนิคการคนหาการวางแผน  การเรียนรู การจําลองการคัดเลือกโดยวิธีธรรมชาติ
สรุปเนื้อหาของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบผูชํานาญการ และการรูจํา

4124907 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
Computer Science Project 1

3(0-4)

ทํางานเดี่ยวภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา ในการศึกษาปญหาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร ทําการวิเคราะห ออกแบบระบบงาน และจัดทํารายงานประกอบ

4124908 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2
Computer Science Project 2

3(0-4)

;วิชาบังคับกอน: โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
พัฒนาระบบงานใหสมบูรณ ทดสอบการใชงาน และติดตั้งระบบ จัดทําเอกสารให

สมบูรณตามรูปแบบท่ีกําหนด นําเสนอโครงงานและสอบปากเปลากับกลุมอาจารยท่ีปรึกษาของรายวิชานี้

2.3.2) เลือกเรียน5รายวิชา 15 หนวยกิต

กลุมท่ี 1 ดานเครือขายและอุปกรณ

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4122102 เครือขายคอมพิวเตอรและการกระจาย

Computer Network and Distribution
3(2-2)

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรเครือขาย การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรกับ
เทอรมินัล ข้ันของโพรโทคอลมาตรฐาน OSI รูปแบบตางๆ ของเครือขาย X.25 เครือขาย และดิจิทัลเครือขาย
การประมวลผลแบบตามลําดับและแบบขนาน การทํางานแบบสายทอการประมวลผลแบบเวกเตอรการ
ประมวลแบบผลแถวลําดับมัลติโพรเซสเซอร

4122703 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและภาษาแอสเซมบลี
Computer Architecture and Assembly Language

3(2-2)

สถาปตยกรรม และสวนประกอบของไมโครโพรเซสเซอร เชน ระบบบัส Addressing
mode assembler, instruction mode, macro instruction/assembler ฯลฯ
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4123308 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส

Web Services Technology
3(2-2)

สถาปตยกรรมซอฟตแวรเชิงบริการ SOA (Service Oriented) องคประกอบและ
ข้ันตอนการพัฒนาเว็บเซอรวิส การทํางานโพรโทคอลSOAP การสรางสารบบรายชื่อเว็บเซอรวิส UDDI
การเขียนภาษา XML การสรางเอกสารอธิบายรายละเอียดเว็บเซอรวิส WSDL เครื่องมือตางๆ ท่ีใชในการ
พัฒนาเว็บเซอรวิส และการนําเอาเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสมาใชประโยชน

4123707 การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network Management

3(2-2)

จรรยาบรรณของการเปนผูดูแลระบบท่ีดี รูปแบบการเรียนรูการติดตั้งระบบเครือขายท้ัง
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ การจัดการระบบเครือขายผานทางการสื่อสารระยะไกลแบบตางๆ
การออกแบบระบบเครือขายไรสายเทคนิคในการติดตั้งระบบไรสาย การจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบ
เครือขายท้ังแบบมีสายและไรสาย การสรางชองทางการติดตอสื่อสารสวนบุคคล การปองกัน การแกไข
ปญหาท่ีเกิดจากภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ

4123709 การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
Circuit Study and Microcomputer Maintenance

3(2-2)

การใชระบบบัสโดยใชไมโครโพรเซสเซอร สัญญาณนาฬิกา โปรแกรมตอประสาน
หนวยความจํา หนวยปอนขอมูล หนวยแสดงผล อุปกรณประกอบ อุปกรณท่ีใชในการซอม หลักการซอม
เบื้องตน

กลุมท่ี 2 ดานออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร

4122506 การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ
Object Oriented Analysis and Design

3(2-2)

วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนา
ระบบงานแบบอินครีเมนตัน หลักการใชภาษาทางภาพเพ่ือการออกแบบUML (Unified Modeling
Language) ข้ันตอนการวิเคราะหระบบ ประกอบดวยการสรางแบบจําลองเก่ียวกับความตองการการใช
แผนภาพ Use Caseการคิดและการวิเคราะหเชิงนามธรรมการสรางแบบจําลองเชิงวิเคราะห แนวคิดการ
คนหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาสการออกแบบความสัมพันธระหวางคลาสและ
วัตถุ การสรางโปรแกรมดวยวิธีใช CASE Toolsแนวคิดเก่ียวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวขอกําหนด
ของแผนภาพ Use case

4123202 คลังขอมูล
Data Warehouse

3(2-2)

ความหมายและสถาปตยกรรมคลังขอมูล เทคโนโลยีของคลังขอมูล คลังขอมูล เชิงสัมพันธ
คลังขอมูลหลายมิติ กระบวนวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสัมพันธ กระบวนวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบหลายมิติ
การออกแบบดวยโครงสรางแบบดวงดาว และโครงสรางแบบเกล็ดหิมะ กระบวนการทํา ETL (Extract
Transform Load) และกรณีศึกษาของการออกแบบและพัฒนาคลังขอมูล
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4123310 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี
Mobile ApplicationsProgramming

3(2-2)

แนวคิด สถาปตยกรรม ระบบปฏิบัติการ การออกแบบสวนติดตอกับผูใช โปรโตคอลท่ี
เก่ียวของ ความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต เครื่องมือท่ีใชเขียนโปรแกรม และวิธีการเขียนโปรแกรม
บนอุปกรณเคลื่อนท่ีแบบตางๆ เชน เกม โปรแกรมประยุกตดานฐานขอมูล และโปรแกรมดานระบบ
เครือขายxxxxxxxxxx8

4123642 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร
Design and Development of Computer Games

3(2-2)

หลักการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร ประเภทของเกม สถาปตยกรรมและสวนประกอบของ
เกม ระบบกราฟกท่ีใชในเกม การออกแบบและการพัฒนาเกม เครื่องมือในการพัฒนาเกม เทคโนโลยี
สมัยใหมท่ีใชในการพัฒนาเกม กรณีศึกษาเกมในปจจุบัน แนวโนมของเกมในอนาคต และจริยธรรมกับการ
พัฒนาเกม

4123649 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce

3(2-2)

ระบบธุรกิจเบื้องตนและการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสดวยระบบอินเทอรเน็ตระบบ
การเงินอิเล็กทรอนิกส กฎหมายท่ีเก่ียวของ คุณธรรมและจริยธรรมของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

กลุมท่ี 3 ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรและการสัมมนา

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4122614 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในสํานักงานอัตโนมัติ

Computer Applications for Office Automation
3(2-2)

การวิเคราะหการทํางานในสํานักงานเพ่ือพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติและการเขียน
โปรแกรมเพ่ือมาประยุกตใชในการจัดการสํานักงานอัตโนมัติเชน งานสารบัญ งานธุรการ งานบุคลากร เปนตน
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4122615 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ComputerApplicationsfor Management Information
System

3(2-2)

องคกร และการจัดการขอมูล กลยุทธในการจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการ
โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคกร การจัดทํารายงาน และการเขียนโปรแกรม
ประยุกตใชสําหรับงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

4122617 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน
Software Package and Applications

3(2-2)

โครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใชในปจจุบันประเภทตางๆ เชน ระบบ
ฐานขอมูล โปรแกรมตารางทําการ โปรแกรมประมวลผลคํา ฯลฯ

4123644 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการควบคุมสนิคาคงคลัง
Computer Applications for Inventory Control

3(2-2)

การจัดซื้อ การรับ การจัดสงสินคา การควบคุมคลังสินคาคงคลัง การตัดบัญชีสินคา การ
วิเคราะห การขยายและการยึดครองตลาด ฝกเขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกตใชกับงานดานควบคุมสินคา

4123645 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานทะเบียนบุคคลและเงินเดือน
ComputerApplications for Personnel Records and Payrolls

3(2-2)

ขอมูลพ้ืนฐานทางดานทะเบียนบุคคล และเงินเดือน การจัดขอมูลและการโยงระบบ
ขอมูลดานนี้ ออกแบบรายงานตางๆ การเขียนโปรแกรมรับขอมูล การเรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูลและ
การออกแบบรายงานผลทางดานนี้ การเขียนโปรแกรมเพ่ือนํามาประยุกตใชกับงานดานนี้

4123646 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
Computer Applications for Science and Mathematics

3(2-2)

ฝกเขียนโปรแกรมเก่ียวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เชน อันดับและอนุกรม การจัด
หมู การจัดลําดับ ความนาจะเปน ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชัน การแกสมการเวกเตอร ความเร็ว ความเรง
เรขาคณิตวิเคราะห และแคลคูลัสเบื้องตน

4123647 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานการเงินและการบัญชี
ComputerApplications for Finance and Accounting

3(2-2)

ขอมูลทางดานการเงินและการบัญชี เชน บัญชีเงินเดือน บัญชีเจาหนี้ ลูกหนี้ บัญชีสินคา
คงคลัง บัญชีวิเคราะหตนทุน บัญชีตนทุนการผลิตตามคําสั่ง บัญชีเพ่ือการวิเคราะหการเงิน การเขียน
โปรแกรมประยุกตและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชกับงานดานนี้

4123648 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
Computer Applicationsfor Business

3(2-2)

การนําระบบคอมพิวเตอรไปประยุกตใชในงานธุรกิจดานตางๆ เชน ระบบสินคาคงคลัง
ระบบบัญชี ระบบการบริหารงานเปนตน
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4123904 การสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

Seminar on ComputerTechnology
3(2-2)

สัมมนาเก่ียวกับความกาวหนา แนวคิดท่ีแปลกใหมและผลงานท่ีมีคุณคาทางคอมพิวเตอร
จากเอกสาร วารสาร งานวิจัยหรือการปฏิบัติงานจริง

2.4)กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต

4124805 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพวิเตอร
Preparation for Professional Internshipin Computer

2(90)

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะเจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพคอมพิวเตอรโดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆท่ี
เก่ียวของกับงานคอมพิวเตอร 

4124806 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร
Professional Internshipin Computer

5(450)

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอรในองคการหรือหนวยงานหรือ
สถานประกอบการธุรกิจท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไดรับความรู ทักษะเจตคติ และประสบการณในอาชีพ

หรือ
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4124807 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education

1(40)

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรู
พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
สื่อสารและมนุษยสัมพันธ เทคนิคการนําเสนอ และการเขียนรายงาน

4124808 สหกิจศึกษา
Co-operativeEducation

6(500)

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบโดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความรูทางวิชาการและทักษะท่ีเก่ียวกับการทํางานในสถาน
ประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานการคิดอยางมีระบบ การสังเกต การตัดสินใจ
ตลอดจนทักษะในการวิเคราะหและประเมินการทําใหนักศึกษามีคุณภาพตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ


	  4.  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

