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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

 

1. หลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร รายวิชา 

 1.1 หลักสูตร   

  1.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   

   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หนวยกิต 

  1.1.2 โครงสรางหลักสูตร   

   นักศึกษาจะตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวาตาม

กําหนดของมหาวิทยาลัย และหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 90 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตางๆ ครบตาม

โครงสรางองคประกอบ และขอกําหนดของหลักสูตรดังน้ี 

   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หนวยกิต 

       มี 2 สวน ดังน้ี  

       สวนที่ 1  เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียน

รายวิชาในกลุมความรู จํานวน 12 หนวยกิต โดยบังคับ หรือ บังคับเลือกรายวิชา ดังตอไปน้ี 

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) บังคับ 3 วิชา  9  หนวยกิต 

2) รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)  

บังคับเลือก 1 วิชา 3 หนวยกิต จากรายวิชาที่กําหนด 

สวนที่ 2 เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในสวนที่ 1 และสวนที่ 2 

ไมนอยกวา 18  หนวยกิต (รายละเอียดรายวิชาตามภาคผนวก ก) 

 

หมายเหตุ รายละเอียดเปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ดังแสดงใน

ภาคผนวก ก ในขอ 9.5 ทั้งน้ีหากมีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหโครงสรางหลักสูตรทั้งสวน

รายละเอียดและจํานวนหนวยกิตเปลี่ยนแปลงไปตามฉบับที่มีปรับปรุงลาสุด โดยจํานวนหนวยกิตรวมให

ปรับเปลี่ยนไปตามการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับลาสุด แตตองไม ตํ่ากวาตามประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และ 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  
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   2) หมวดวิชาเฉพาะ       90 หนวยกิต 

    2.1)  วิชาแกน   12 หนวยกิต  

    2.2)  วิชาเฉพาะดาน  51 หนวยกิต 

     - กลุมประเด็นดานองคการระบบสารสนเทศ (6 หนวยกิต) 

     - กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต (9 หนวยกิต) 

     - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร (15 หนวยกิต) 

     - กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ (18 หนวยกิต) 

     - กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร (3 หนวยกิต) 

    2.3)  วิชาเลือก   27 หนวยกิต  

แบงเปน 2 แผน คือ 

แผน ก หลักสตูรปกติ 

 วิชาเลือก    24 หนวยกิต 

วิชาประสบการณภาคสนามหรือวิชาเลือก   3 หนวยกิต 

แผน ข หลักสตูรสหกิจศึกษา 

 วิชาเลือก    21 หนวยกิต 

 วิชาประสบการณภาคสนาม    6 หนวยกิต 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หนวยกิต 

 

  1.1.3 รายวิชา     

 1.1.3.1 รหัสวิชา 

 รายวิชาในหลักสูตรมีหลักเกณฑการใชรหัสวิชา  โดยแทนดวยอักษร  2  ตัว  และตัวเลข  

3 หลักนําหนาทุกรายวิชาในหลักสูตร  ดังตอไปน้ี 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

     (รายละเอียดระบุไวที่ทายภาคผนวก ก) 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

ประกอบดวยรายวิชาในกลุมวิชาแกน กลุมวิชาเฉพาะดานและกลุมวิชาเลือก 

จะมีรหัสนําหนาช่ือวิชาประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 หลัก ซึ่งมี

ความหมายดังน้ี   

อักษรยอ  ST  หมายถึง วิชาแกนคณะวิทยาศาสตรและเทคโลยี 

อักษรยอ  SP  หมายถึง วิชาเฉพาะดานและวิชาเลือก  

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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เลขหลักรอย 

เลข 1   หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรช้ันปที่ 1 

เลข 2   หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรช้ันปที่ 2 

เลข 3 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรช้ันปที่ 3 

เลข 4 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรช้ันปที่ 4 

เลข 8 หมายถึง รายวิชาประสบการณภาคสนาม 

เลขหลักสิบและหลักหนวย  หมายถึงลําดับของรายวิชาในหลักสูตร 

 

  1.1.3.2  ชื่อรายวิชา 

1. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป (General Education Courses)  30  หนวยกิต  

 สวนที่ 1 เปนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียน 12 หนวยกิต 

โดยบังคับ หรือ บังคับเลือก รายวิชาในขอ 1) และ 2)  ดังตอไปน้ี 

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English language) บังคับ 3 วิชา  9  หนวยกิต (requirement of 3 

courses or 9 credits) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE071 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

(English for Everyday Communication) 

 

3(3-0-6) - 

GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพือ่การส่ือสารนานาชาติ 1 

(Business English for International 

Communication 1) 

 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE071 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่กําหนด 

GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพือ่การส่ือสารนานาชาติ 2 

(Business English for International 

Communication 2) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE072 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่กําหนด 
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  2) รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) บังคับเลือก 1 วิชา 3 หนวยกิต จาก

วิชาตอไปนี้ (selectable required course: 1 course or 3 credits from the following subjects) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE101 การประกอบการทีข่ับเคล่ือนดวยนวัตกรรม  

(Innovation-Driven Entrepreneurship)  

3(3-0-6)  

GE120 จากศูนยสูการเปนฮีโร 

(From Zero to Hero)  

3(3-0-6)  

GE124 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบือ้งตน  

(Introduction to E-Commerce) 

3(3-0-6)  

GE137  การส่ือสารหัวการคา  

(Business Communication) 

3(3-0-6)  

GE138 

 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ 

(Introduction to Business) 

3(3-0-6) 

 

 

GE154 การคิดเชงินวัตกรรมทางดิจทิัลเพื่อธรุกิจ 

(Digital Innovative Thinking for Business 

3(3-0-6) เทียบเทา 

GE201 

 

สวนที่ 2   เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ไมนอยกวา 18  หนวยกิต 

(รายละเอียดรายวิชาตามภาคผนวก ก) 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 90 หนวยกิต 

 2.1) วิชาแกน 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

ST111 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน 

(Introduction to Calculus and Analytic 

Geometry) 

3(3-0-6) - 

ST112 พื้นฐานสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 

(Basic Statistics for Scientists) 

3(3-0-6) - 

ST211 คณิตศาสตรดีสครีต 

(Discrete Mathematics) 

3(3-0-6) - 

ST212 การคํานวณเชิงตัวเลขเบือ้งตน 

(Introduction to Numerical Computation) 

3(3-0-6) - 
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 2.2) วิชาเฉพาะดาน 51 หนวยกิต 

  - กลุมประเด็นดานองคการระบบสารสนเทศ (6 หนวยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

SP332 การจดัการระบบสารสนเทศ 

(Information System Management) 

3(3-0-6) - 

SP339 จรรยาบรรณและกฎหมายสําหรับวิชาชีพทาง

คอมพิวเตอร  

(Ethics and Law for Computer Professions) 

3(3-0-6) - 

 - กลุมเทคโนโลยีเพือ่งานประยกุต (9 หนวยกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

SP219 การพัฒนาโปรแกรมประยกุตบนเว็บสําหรับสวน

ติดตอกับผูใช  

(Front-end web application development) 

3(2-2-5) ศึกษากอน 

SP108 

SP222 ระบบจัดการฐานขอมูล 

(Database Management Systems) 

3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู SP220 

SP404 โครงงานวทิยาการคอมพวิเตอร 

(Senior Project in Computer Science) 

3(3-0-6) สอบผาน 

SP109, SP222 

และ SP344 

  - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร (15 หนวยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

SP108 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบือ้งตน 

(Computer Programming Fundamentals) 

3(2-2-5) - 

SP109 การโปรแกรมเชงิวัตถุ  

(Object-Oriented Programming) 

3(2-2-5) ศึกษากอน 

SP108 

SP112 การออกแบบประสบการณผูใชและการออกแบบ

สวนปฏิสัมพันธ  

(User experience design and interaction design) 

3(2-2-5) - 

SP337 ปญญาประดษิฐ 

(Artificial Intelligence) 

3(3-0-6) ศึกษากอน 

ST211 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

SP344 วิศวกรรมซอฟตแวร 

(Software Engineering) 

3(3-0-6) ศึกษากอน/

ควบคู SP109 

 

  - กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ (18 หนวยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

SP110 ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน 

(Introduction to Computer System) 

3(3-0-6) - 

SP220 โครงสรางขอมลู 

(Data Structures) 

3(2-2-5) ศึกษากอน 

SP108 

SP221 การวเิคราะหและออกแบบอัลกอรทิึม 

(Algorithm Analysis and Design) 

3(3-0-6) ศึกษากอน 

SP220 

SP335 ระบบปฏิบัติการ 

(Operating Systems) 

3(3-0-6) ศึกษากอน 

SP218 

SP338 การส่ือสารขอมลูและเครือขายคอมพิวเตอร 

(Data Communication and Computer 

Network) 

3(2-2-5) ศึกษากอน 

SP218 

SP441 ความมั่นคงทางดานสารสนเทศและเครือขาย 

(Network and Information Security) 

3(3-0-6) ศึกษากอน 

SP338 

  - กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร (3 หนวยกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

SP218 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

(Computer Architectures) 

3(3-0-6) - 

 

 2.3) วิชาเลือก 27 หนวยกิต 

- แผน ก หลักสูตรปกติ เลือกเรียนวิชาเลือก จํานวน 24 หนวยกิต และเลือกเรียนวิชาประสบการณ

ภาคสนามหรือวิชาเลือก จํานวน 3 หนวยกิต 

- แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา เลือกเรียนวิชาเลือก จํานวน 21 หนวยกิต และเลือกเรียนวิชา

ประสบการณภาคสนาม จํานวน 6 หนวยกิต 
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 - กลุมวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

    (Computer Science and Information Technology) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

SP340 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 

(Special Topics in Computer Science I) 

3(3-0-6) - 

SP341 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 

(Special Topics in Computer Science II) 

3(3-0-6) - 

SP342 หัวขอพิเศษทางปฏิบัติการวทิยาการคอมพวิเตอร 1 

(Special Topics in Computer Science 

Workshop I) 

3(2-2-5) - 

SP343 หัวขอพิเศษทางปฏิบัติการวทิยาการคอมพวิเตอร 2 

(Special Topics in Computer Science 

Workshop II) 

3(2-2-5) - 

SP345 

  

ระบบฐานขอมลูไมใชเชิงสัมพนัธ 

(Non-Relational Database System) 

3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู SP222 

SP439 การส่ือสารแบบไรสายและเคล่ือนที ่

(Wireless and Mobile Communication) 

3(3-0-6) ศึกษากอน 

SP338 

SP440 การจดัการเครอืขาย 

(Network Management) 

3(3-0-6) ศึกษากอน 

SP338 

SP445 วิทยาศาสตรการคํานวณ 

(Computational Science) 

3(2-2-5) ศึกษากอน 

ST212 

SP450 เทคโนโลยีบล็อกเชน 

(Blockchain Technology) 

3(2-2-5) - 

SP456 การโจรกรรมและพิสูจนหลักฐานทางคอมพวิเตอร 

(Computer Hacking and Forensics) 

3(3-0-6) ศึกษากอน 

SP338 

SP461 อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 

(Internet of Things) 

3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู SP108 

SP462 การประมวลผลแบบกระจายและแบบคลาวน 

(Cloud and Distributed Computing) 

3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู SP335 

SP463 การพัฒนาโปรแกรมประยกุตบนบล็อกเชน 

(Blockchain Application Development) 

3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู SP450 
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 - กลุมการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

SP223 

 

การวเิคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ

(Object-Oriented Analysis and Design) 

3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู SP109 

SP224 ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิด  

(Programming Languages and Paradigms) 

3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู SP109 

SP225 การพัฒนาซอฟตแวรและการดาํเนินงาน  

(Software development and operations) 

3(2-2-5) - 

SP336 คอมพิวเตอรกราฟกส 

(Computer Graphics) 

3(2-2-5) ศึกษากอน 

ST111 

SP346 หัวขอพิเศษทางการพัฒนาซอฟตแวร 1 

(Special Topics in Software Development I) 

3(2-2-5) - 

SP347 หัวขอพิเศษทางการพัฒนาซอฟตแวร 2 

(Special Topics in Software Development II) 

3(2-2-5) - 

SP434 การพัฒนาโปรแกรมประยกุตบนอุปกรณเคล่ือนที ่

(Application Development for Mobile 

Devices) 

3(2-2-5) ศึกษากอน 

SP109 

SP464 การพัฒนาซอฟตแวรแบบเอจายล    

(Agile Software Development) 

3(3-0-6) ศึกษากอน/

ควบคู SP344 

SP465 การบริหารโครงการซอฟตแวร  

(Software Project Management) 

3(3-0-6) ศึกษากอน/

ควบคู SP344 

SP466 การกําหนดและการจดัการความตองการทาง

ซอฟตแวร 

(Software Requirement Specification and 

Management) 

3(3-0-6) ศึกษากอน/

ควบคู SP344 

SP467 การทดสอบซอฟตแวร 

(Software Testing) 

3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู SP344 

SP468 การพัฒนาโปรแกรมประยกุตบนเว็บสําหรับสวน

ประมวลผลบนเครื่องแมขาย (Back-end web 

application development) 

3(2-2-5) ศึกษากอน 

SP219 

SP469 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  

(E-Business Systems) 

3(3-0-6) - 
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  - กลุมการวิเคราะหขอมูลและการพัฒนาระบบอัจฉริยะ  

  (Data Analytics and Intelligence System Development) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

SP226 การนําเสนอขอมูลดวยภาพและระบบธุรกจิอัจฉริยะ 

(Data Visualization and Business Intelligence 

Systems) 

3(2-2-5) - 

SP348 หัวขอพิเศษทางการวเิคราะหขอมูล 1 

(Special Topics in Data Analytics I) 

3(2-2-5) - 

SP349 หัวขอพิเศษทางการวเิคราะหขอมูล 2 

(Special Topics in Data Analytics II) 

3(2-2-5) - 

SP350 การทําเหมืองขอมูล  

(Data Mining) 

3(2-2-5) ศึกษากอน 

ST112 

SP351 การวเิคราะหขอมูล  

(Data Analytics) 

3(2-2-5) ศึกษากอน 

ST112 

SP452 

 

การเรียนรูของเครื่อง  

(Machine Learning)  

3(2-2-5) ศึกษากอน 

SP337 

SP470 การวเิคราะหขอมูลขนาดใหญ 

(Big Data Analytics) 

3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู  

SP351 

SP471 การวเิคราะหขอมูลในดานการแกปญหาทางธรุกิจ 

(Data Analytics in Business Solution) 

3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู  

SP351 

SP472 เครื่องมอืและเทคโนโลยีสําหรับการวเิคราะหขอมูล  

(Data analytics tools and technologies) 

3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู  

SP351 

SP473 การเรียนรูเชิงลึก  

(Deep learning) 

3(2-2-5) ศึกษากอน 

SP452 

 

  - กลุมความปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

SP352 หัวขอพิเศษดานความปลอดภัยทางไซเบอร 1 

(Special Topics in Cyber Security I) 

3(2-2-5) - 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

SP353 หัวขอพิเศษดานความปลอดภัยทางไซเบอร 2 

(Special Topics in Cyber Security II) 

3(2-2-5) - 

SP474 การจดัการความมั่นคงและความเส่ียง  

(Security and Risk Management) 

3(3-0-6) ศึกษากอน/

ควบคู SP441 

SP475 สถาปตยกรรมและวิศวกรรมความมั่นคง  

(Security Architecture and Engineering) 

3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู SP441 

SP476 การดําเนินการดานความมั่นคง 

(Security Operations) 

3(3-0-6) ศึกษากอน/

ควบคู SP441 

SP477 ความมั่นคงทางการพัฒนาซอฟตแวร 

(Software Development Security) 

3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู SP441 

 

  - กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไข 

SP800 สหกิจศึกษา  

(Co-operative Education) 

6(0-40-20) ศึกษาไมนอย

กวา 6 ภาค

การศึกษา 

หรือคณบดีให

ความเห็นชอบ 

SP801 การฝกงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

(Trainning on Computer Science) 

3(300 ชั่วโมง) หนวยกิต

สะสม 

ไมนอยกวา 

90 หนวยกิต  

และหัวหนา

หลักสูตรฯ ให

ความเห็นชอบ 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองสามารถเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต  โดยนักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ 

ที่เปดสอนในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย หรือตางมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศที่มี

ขอตกลง/รวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือไดรับการรับรองจากสํานักงาน ก.พ. 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   

 

แผน ก. หลักสูตรปกติ 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน (ปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
เงื่อนไขกอนเรียน 

GEXXX วิชาเลือกหมวดท่ัวไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาเลือกหมวดท่ัวไป – เลือก 2 3(3-0-6)  

SP108 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) - 

SP110 ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(3-0-6) - 

SP112 การออกแบบประสบการณผูใชและการออกแบบ

สวนปฏิสัมพันธ  

3(2-2-5) - 

ST112 พ้ืนฐานสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 3(3-0-6) - 

 รวม 18  

 

 

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
เงื่อนไขกอนเรียน 

GE071 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป สวนท่ี 1 รายวิชาธุรกิจและการ

ประกอบการ 

3(3-0-6) - 

SP109 การโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) ศึกษากอน SP108 

SP218 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) - 

SP219 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บสําหรับสวน

ติดตอกับผูใช  

3(2-2-5) ศึกษากอน SP108 

ST111 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน 3(3-0-6) - 

 รวม 18  
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน (ปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอน

เรียน 

GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(3-0-6) ศึกษากอน GE071 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่กําหนด 

GEXXX วิชาเลือกหมวดท่ัวไป – เลือก 3 3(3-0-6) - 

SP220 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) ศึกษากอน 

SP108 

ST211 คณิตศาสตรดีสครีต 3(3-0-6) - 

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 1 3  

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 2 3  

 รวม 18  

 

 

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอน

เรียน 

GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(3-0-6) ศึกษากอน GE072 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่

กําหนด 

GEXXX วิชาเลือกหมวดท่ัวไป – เลือก 4 3(3-0-6) - 

SP221 การวิเคราะหและออกแบบอัลกอริทึม 3(3-0-6) ศึกษากอน 

SP220 

SP222 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู SP220 

SP338 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) ศึกษากอน 

SP218 

ST212 การคํานวณเชิงตวัเลขเบื้องตน 3(3-0-6) - 

 รวม 18  
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ชั้นปที่ 3 ภาคตน (ปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอน

เรียน 

GEXXX วิชาเลือกหมวดท่ัวไป – เลือก 5 3(3-0-6)  

SP335 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) ศึกษากอน 

SP218 

SP344 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) ศึกษากอน/

ควบคู SP109 

SP441 ความม่ันคงทางดานสารสนเทศและเครือขาย 3(3-0-6) ศึกษากอน 

SP338 

SP337 ปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) ศึกษากอน 

ST211 

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 3 3  

 รวม 18  

 

ชั้นปที่ 3 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอน

เรียน 

GEXXX วิชาเลือกหมวดท่ัวไป – เลือก 6 3(3-0-6)  

SP332 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) - 

SP339 จรรยาบรรณและกฎหมายสําหรับวิชาชีพทาง

คอมพิวเตอร 

3(3-0-6) - 

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 4 3  

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 5 3  

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 6  

(หรือวิชาฝกงานในภาคฤดูรอน) 

3/0  

 รวม 15/18  

 

ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอน

เรียน 

SP801 การฝกงานดานวทิยาการคอมพิวเตอร 

(หรือวิชาเลือก 1 วิชาในภาคปลาย) 

3/0  

 รวม 3/0 
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ชั้นปที่ 4 ภาคตน (ปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอน

เรียน 

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 7 3  

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 8 3  

 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา – เสรี 1 3  

 รวม 9  

 

 

ปที่ 4 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอน

เรียน 

SP404 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6) สอบผาน 

SP109, SP222 

และ SP344 

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 9 3  

 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา – เสรี 2 3  

 รวม 9  

 

 

แผน ข หลักสตูรสหกิจศึกษา   

 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
เงื่อนไขกอนเรียน 

GEXXX วิชาเลือกหมวดท่ัวไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาเลือกหมวดท่ัวไป – เลือก 2 3(3-0-6)  

SP108 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) - 

SP110 ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(3-0-6) - 

SP112 การออกแบบประสบการณผูใชและการออกแบบ

สวนปฏิสัมพันธ  

3(2-2-5) - 

ST112 พ้ืนฐานสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 3(3-0-6) - 

 รวม 18  
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ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
เงื่อนไขกอนเรียน 

GE071 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป สวนท่ี 1 รายวิชาธุรกิจและการ

ประกอบการ 

3(3-0-6) - 

SP109 การโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) ศึกษากอน SP108 

SP218 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) - 

SP219 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บสําหรับสวน

ติดตอกับผูใช  

3(2-2-5) ศึกษากอน SP108 

ST111 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน 3(3-0-6) - 

 รวม 18  

 

 

ชั้นปที่ 2 ภาคตน (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอน

เรียน 

GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(3-0-6) ศึกษากอน GE071 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่กําหนด 

GEXXX วิชาเลือกหมวดท่ัวไป – เลือก 3 3(3-0-6) - 

SP220 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) ศึกษากอน 

SP108 

- 

ST211 คณิตศาสตรดีสครีต 3(3-0-6) - 

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 1 3  

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 2 3  

 รวม 18  
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ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอน

เรียน 

GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(3-0-6) ศึกษากอน GE072 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่

กําหนด 

GEXXX วิชาเลือกหมวดท่ัวไป – เลือก 4 3(3-0-6) - 

SP221 การวิเคราะหและออกแบบอัลกอริทึม 3(3-0-6) ศึกษากอน 

SP220 

SP222 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) ศึกษากอน/

ควบคู SP220 

SP338 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) ศึกษากอน 

SP218 

ST212 การคํานวณเชิงตวัเลขเบื้องตน 3(3-0-6) - 

 รวม 18  

 

 

ชั้นปที่ 3 ภาคตน (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอน

เรียน 

GEXXX วิชาเลือกหมวดท่ัวไป – เลือก 5 3(3-0-6)  

SP335 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) ศึกษากอน 

SP218 

SP344 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) ศึกษากอน/

ควบคู SP109 

SP441 ความม่ันคงทางดานสารสนเทศและเครือขาย 3(3-0-6) ศึกษากอน 

SP338 

SP337 ปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) ศึกษากอน 

ST211 

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 3 3  

 รวม 18  
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ชั้นปที่ 3 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอน

เรียน 

GEXXX วิชาเลือกหมวดท่ัวไป – เลือก 6 3(3-0-6)  

SP332 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) - 

SP339 จรรยาบรรณและกฎหมายสําหรับวิชาชีพทาง

คอมพิวเตอร 

3(3-0-6) - 

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 4 3  

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 5 3  

 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา – เสรี 1 3  

 รวม 18  

 

 

ชั้นปที่ 4 ภาคตน (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอน

เรียน 

SP404 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6) สอบผาน 

SP109, SP222 

และ SP344 

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 6 3  

 วิชาเลือก 1 วิชา – เอกเลือก 7 3  

 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา – เสรี 2 3  

 รวม 12  

 

 

ปที่ 4 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เงื่อนไขกอน

เรียน 

SP800 สหกิจศึกษา  6(0-40-20) ศึกษาไมนอย

กวา  

6 ภาคการศึกษา 

หรือคณบดีให

ความเห็นชอบ 

 รวม 6  
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