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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
ชื่อสาขา
คอมพิวเตอร
ชื่อสาขาวิชา (๑) วิทยาการคอมพิวเตอร
(๒) วิศวกรรมคอมพิวเตอร
(๓) วิศวกรรมซอฟตแวร
(๔) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๕) คอมพิวเตอรธุรกิจ
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒.๑ วิทยาการคอมพิวเตอร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computer Science)
B.S. or B.Sc. (Computer Science)
๒.๒ วิศวกรรมคอมพิวเตอร
ภาษาไทย:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
B.Eng. (Computer Engineering)
๒.๓ วิศวกรรมซอฟตแวร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร)
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวร)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร)
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวร)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Software Engineering)
B.S. or B.Sc. (Software Engineering)
Bachelor of Engineering (Software Engineering)
B.Eng. (Software Engineering)
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๑

๒.๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Information Technology)
B.S. or B.Sc. (Information Technology)
๒.๕ คอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาษาไทย:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration (Business Computer)
B.B.A. (Business Computer)
Bachelor of Business Administration (Information System)
B.B.A. (Information System)
หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรจะเนนองคความรูเปนหลัก สวนชื่อปริญญา
อาจแตกตางกันในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ตามวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
สาขาคอมพิวเตอรเปนศาสตรที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ครอบคลุมทั้งดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตฮารดแวร ซอฟตแวร เครือขาย ขอมูล และบุคลากรดานคอมพิวเตอร ซึ่งตองประสม
เพื่อใหมีหลักการและ
ประสานศาสตรตาง ๆ เริ่มจากศิลปศาสตร วิทยาศาสตร และ/หรือวิศวกรรมศาสตร
กรอ บปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒนาสาขาคอมพิ วเตอร ที่ เ ป น เครื่ องมื อ สํ า คั ญ ในก ารพั ฒ นาด า นต า ง ๆ
หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรในสถาบันอุดมศึกษาไทยมีความหลากหลายจากรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานกลางสาขาคอมพิวเตอรระดับปริญญาตรี ระยะที่ ๑ ป พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถนํามาประยุกตและ
จําแนกสาขาคอมพิวเตอรออกเปน ๕ สาขาวิชาหลัก ๆ คือ
(๑) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือ วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (Computer Science: CS)
(๒) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering: CE)
(๓) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering: SE)
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information Technology and Communication: ICT)
(๕) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (Business Computer: BC) หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business
Information System: BIS)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒

แนวทางในการจัดขอบเขตองค ความรูของสาขาคอมพิ วเตอร จ ะพิจ ารณามุ มมองหลายมิ ติเพื่ อความ
ครบถ ว นทั้ ง ดา นทฤษฎี แ ละการประยุก ต โดยสามารถนํ าเสนอกรอบการจัด ขอบเขตองค ความรู ข องสาขา
คอมพิวเตอรออกเปน ๕ ดานหลัก คือ ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
ประยุกต เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร โครงสรางพื้นฐานของระบบ และฮารดแวรและสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสากลตาม The Association for Computing Machinery (ACM), The
Association for Information Systems (AIS) และ The Institute of Electrical and Electronics Engineer Computer Society (IEEE-CS) ขอบเขตองคความรูของสาขาคอมพิวเตอร ทั้ง ๕ สาขาวิชา สามารถแสดงไดดัง
รูปที่ ๑

รูปที่ ๑ ขอบเขตองคความรูของสาขาคอมพิวเตอร ๕ สาขาวิชา
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๒) มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยูในเกณฑดี สามารถประยุกตได
อยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอในระดับสูง
(๓) มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถพัฒนาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
(๔) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเปนระบบและเหมาะสม
(๕) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ
(๖) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓

(๗) มีความสามารถการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี
(๘) มีความสามารถวิเคราะหความตองการของผูใช ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร
ใหสามารถแกไขปญหาขององคกรหรือบุคคลตามขอกําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมการทํางาน
(๙) สามารถวิเคราะหผลกระทบของการประยุกตคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม รวมทั้งประเด็น
ทางดานกฎหมายและจริยธรรม
(๑๐) มีความสามารถเปนที่ปรึกษาในการใชงานระบบคอมพิวเตอรในองคกร
(๑๑) มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองคกร
(๑๒) มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใชงานได
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรียนรู ควรสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคได ประกอบดวย
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ต าม สามารถทํ า งานเป น ที ม และสามารถแก ไ ขข อ ขั ด แย ง และลํ า ดั บ
ความสําคัญ
(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(๖) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
(๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๕.๒ ความรู
(๑) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(๒) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(๓) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด
(๔) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต
(๕) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(๖) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ
(๗) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
(๘) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๔

๕.๓ ทักษะทางปญญา
(๑) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(๒) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(๔) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถสือ่ สารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญ
 หาสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(๓) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๔) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(๕) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืน
อยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(๒) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(๓) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม
(๔) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ (ถามี)
ไมมี
๗. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดเลือกเสรี และ/หรือวิชาประสบการณสนาม โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิต
ในแต ล ะหมวดและหน ว ยกิ ต รวมทั้ ง หลั ก สู ต รเป น ไปตามประกาศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาคอมพิวเตอรครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย ทั้งดานทฤษฏีหลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๕

(๑) วิชาแกน หมายถึง วิชาจําเปนที่ตอ งเรียนเพือ่ เปนความรูพื้นฐานสําหรับการเรียนวิชาเฉพาะดาน
(๒) วิช าเฉพาะด า น หมายถึ ง วิ ช าเนื้ อ หาสาระที่ ค รอบคลุ ม องค ค วามรู ขั้น ต่ํ า ของสาขาคอมพิ ว เตอร
สามารถจําแนกเปน ๕ ดาน คือ ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร โครงสรางพื้นฐานของระบบ และฮารดแวรและสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร ตามระบุไวในขอ ๓
(๓) วิชาเลือก หมายถึง วิชาเนือ้ หาที่เพิ่มเติมจากวิชาเฉพาะดาน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียน
ตามลักษณะงานอาชีพทีต่ นสนใจ
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณวุฒินี้ไมไดกําหนดรายวิชาในแตละกลุม แตไดแสดงแนวทางการจัดความสัมพันธของแต
ละวิชากับองคความรูแตละดานไวในภาคผนวก ๑๙.๒ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอรโดยแตละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดรายวิชาและหนวยกิตไดตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
นอกจากนี้สามารถกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม
ซึ่งอาจเปนการฝกงานในสถานประกอบการ
หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
โครงสรางหลักสูตร องคประกอบ และหนวยกิตขั้นต่ําของแตละสาขาวิชา มีดังนี้
๗.๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๒.๑) วิชาแกน
(๑๒ หนวยกิต)
- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
- คณิตศาสตรดิสครีต
- สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร
- วิธีทางการคํานวณเชิงตัวเลข หรือความนาจะเปน
(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
(๓๖ หนวยกิต)
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
(๓ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
(๖ หนวยกิต)
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(๓ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๖

(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม ควรจัดใหมีภายใน ๕ ป หลังจากการประกาศใชมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ถามีหนวยกิตใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
๗.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๒.๑) วิชาแกน
(๓๐ หนวยกิต)
- วิชาแกนทางวิศวกรรม
(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
(๓๖ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
(๓ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
(๙ หนวยกิต)
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(๑๒ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกิตใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
๗.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๒.๑) วิชาแกน
(๙ หนวยกิต)
- พีชคณิตเชิงเสน
- คณิตศาสตรดิสครีต
- สถิติและวิธีการเชิงประสบการณสําหรับคอมพิวเตอร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๗

(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
(๕๔ หนวยกิต)
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
(๙ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
(๙ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
(๒๗ หนวยกิต)
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๖ หนวยกิต)
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(๓ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม ควรจัดใหมีภายใน ๕ ป หลังจากการประกาศใชมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ถามีหนวยกิตใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
การจัดการโครงสรางหลักสูตร จะเนนองคความรูสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรเปนหลัก สวนจะใหปริญญา
ใดตองพิจารณารายวิชาทีจ่ ําเปนทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพของปริญญานั้น ๆ
๗.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๒.๑) วิชาแกน
(๙ หนวยกิต)
- คณิตศาสตรและสถิติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
(๔๕ หนวยกิต)
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
(๙ หนวยกิต)
(๑๘ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๖ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกิตใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
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๘

๗.๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
- (ควรมี) คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๓๐ หนวยกิต)
(๒.๑) วิชาแกน
- วิชาแกนทางธุรกิจ
(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
(๔๒หนวยกิต)
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
(๑๕ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
(๙ หนวยกิต)
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๖ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกิตใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
ตารางที่ ๑ แสดงการเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรทั้ง ๕ สาขาวิชา โดยสอดคลองกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
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๙

ตารางที่ ๑ โครงสรางหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรทั้ง ๕ สาขาวิชา
CS
๓๐
๘๔
๑๒
๓๖
๓
๖
๑๒
๑๒
๓

๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน*
- วิชาเฉพาะดาน
 ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
 เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต
 เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
 โครงสรางพื้นฐานของระบบ
 ฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
- วิชาเลือก
- ประสบการณภาคสนาม (ถามี)
๐-๓
 ฝกงาน หรือ
๖-๙
 สหกิจศึกษา
๖
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม ๑๒๐

CE
๓๐
๘๔
๓๐
๓๖
๓
๙
๑๒
๑๒

SE
๓๐
๘๔
๙
๕๔
๙
๙
๒๗
๖
๓

IT
๓๐
๘๔
๙
๔๕
๙
๑๘
๑๒
๖

BC
๓๐
๘๔
๓๐
๔๒
๑๕
๑๒
๙
๖

๐-๓
๖-๙
๖

๐-๓
๖-๙
๖

๐-๓
๖-๙
๖

๐-๓
๖-๙
๖

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

หมายเหตุ: แสดงจํานวนหนวยกิตขั้นต่ํา
* วิ ช าแกน จะระบุ ห น ว ยกิ ต ขั้ น ต่ํ า เฉพาะสาขาคอมพิ ว เตอร แ ละให เ พิ่ ม เติ ม ตามที่ แ ต ล ะ
สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยวิชาแกนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรวมวิชาพื้นฐานบางสวนทางดานวิศวกรรมและบริหารธุรกิจ
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอร
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอร ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดาน
คอมพิวเตอร จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
๘.๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(๑) โครงสรางดิสครีต
(Discrete Structures)
(๒) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)
(๓) ความซับซอนและขั้นตอนวิธี
(Algorithms and Complexity)
(๔) โครงสรางและสถาปตยกรรม
(Architecture and Organization)
(๕) ระบบปฏิบัติการ
(Operating Systems)
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๑๐

(๖) การประมวลผลเครือขาย
(Net-Centric Computing)
(๗) ภาษาการเขียนโปรแกรม
(Programming Languages)
(๘) ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human-Computer Interaction)
(๙) กราฟกและการประมวลผลภาพ
(Graphics and Visual Computing)
(๑๐) ระบบชาญฉลาด
(Intelligent Systems)
(๑๑) การจัดการสารสนเทศ
(Information Management)
(๑๒) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
(Social and Professional Issues)
(๑๓) วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
(๑๔) ศาสตรเพือ่ การคํานวณ
(Computational Science)
๘.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ประกอบไปดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(๑) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)
(๒) คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร
(Computer Mathematics)
(๓) อิเล็กทรอนิกส
(Electronics)
(๔) ตรรกศาสตรดิจทิ ัล
(Digital Logic)
(๕) โครงสรางขอมูลและขัน้ ตอนวิธี
(Data Structures and Algorithms)
(๖) โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(Computer Architecture and Organization)
(๗) ระบบปฎิบัติการ
(Operating Systems)
(๘) ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)
(๙) วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
(๑๐) เครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Networks)
๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(๑) ความจําเปนของคอมพิวเตอร
(Computing Essentials)
(๒) พื้นฐานคณิตศาสตรและวิศวกรรม
(Mathematical and Engineering Fundamentals)
(๓) วิชาชีพภาคปฏิบตั ิ
(Professional Practices)
(๔) การวิเคราะหและการสรางแบบจําลองซอฟตแวร (Software Modeling and Analysis)
(๕) การออกแบบซอฟตแวร
(Software Design)
(๖) การทวนสอบและทดสอบซอฟตแวร
(Software Validation and Verification)
(๗) วิวฒ
ั นาการของซอฟตแวร
(Software Evolution)
(๘) กระบวนการทางซอฟตแวร
(Software Process)
(๙) คุณภาพซอฟตแวร
(Software Quality)
(๑๐) การจัดการซอฟตแวร
(Software Management)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๑

๘.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(๑) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Fundamentals)
(๒) ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human-Computer Interaction)
(๓) ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ
(Information Assurance and Security)
(๔) การจัดการสารสนเทศ
(Information Management)
(๕) การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี (Integrative Programming and Technologies)
(๖) คณิตศาสตรและสถิตสิ ําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mathematics and Statistics for Information
Technology)
(๗) เครือขาย
(Networking)
(๘) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)
(Platform Technologies)
(๙) แพลตฟอรมเทคโนโลยี
(๑๐) การบํารุงรักษาและการบริหารระบบ
(Systems Administration and Maintenance)
(๑๑) สถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ
(Systems Integration and Architecture)
(๑๒) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
(Social and Professional Issues)
(๑๓) ระบบเว็บและเทคโนโลยี
(Web Systems and Technologies)
๘.๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(๑) พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information Technology
Fundamentals)
(๒) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Computer Programming)
(Data Structures and Algorithms)
(๓) โครงสรางขอมูลและขัน้ ตอนวิธี
(๔) การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
(Web Programming)
(๕) ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)
(๖) ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
(Management Information Systems)
(๗) การวิเคราะหและออกแบบระบบ
(Systems Analysis and Design)
(๘) เครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Networking)
(๙) ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
(Information Systems Security)
(๑๐) โครงงานคอมพิวเตอรเพือ่ ธุรกิจ
(Business Computer Project)
(๑๑) ทักษะการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
(Computer Software Usage Skill)
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๑๒

๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน
การสอนควรเปนไปในลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละวิชาและแนะนํา
ใหผูเรียนทําการคนควา หรือทําความเขาใจประเด็นปลีกยอยดวยตนเอง นอกจากนี้ การสอนควรเนนการไดมา
ซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะห และชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับปรากฎการณตาง ๆ
ในธรรมชาติ ใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง ในกระบวนการเรียน
การสอน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง ๆ รูจักวิเคราะหและแกปญหาดวย
ตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปรายและนําเสนอ
นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอน
ตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา มีความรูใน
เรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผูอื่น
ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
ในตนเอง วิชาชีพและสังคม
สวนบางสาขาวิชาอาจกําหนดกลยุทธการสอนเพิ่มเติมดังนี้
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
กลุมวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรสามารถแบงเปนสามกลุมใหญ กลุมแรกคือกลุมที่เกี่ยวกับ
แนวคิดและทฤษฎีของฮารดแวร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร และโครงสรางพื้นฐานของระบบ กลุมที่สองคือ
กลุ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ การโปรแกรมหรื อ เทคโนโลยี แ ละวิ ธี ก ารทางซอฟต แ วร และกลุ ม ที่ ส ามคื อ กลุ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกตและประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ กลยุทธการสอนในแตละกลุมมีดังนี้
กลุมที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของฮารดแวร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร และโครงสรางพืน้ ฐานของ
ระบบ
การสอนตองเนนใหนักศึกษารูถึงที่มาของแนวคิดนั้น โดยเริ่มจากปญหา จากนั้นอธิบายธรรมชาติของ
ปญหาวาเกิดขึ้นไดอยางไร สาเหตุที่สําคัญที่สรางปญหาคืออะไร เปาหมายและความจําเปนที่ตองแกปญหาคือ
อะไร หลังจากที่อธิบายสาเหตุแลวก็ตองเนนขอสังเกตที่เกี่ยวของกับปญหาโดยการสังเกตจากตัวอยางตาง ๆ
จนพบรูปแบบหรือความจริงที่ซอนอยู รูปแบบและความจริงที่พบจากตัวอยางตาง ๆ สามารถนําไปตั้งเปน
ทฤษฎีได การพิสูจนทฤษฎีก็คือการอธิบายเหตุผลวา ทําไมจึงเกิดความจริงที่ซอนอยู สาเหตุและความจริงที่พบ
จะนําไปสูการแกปญหาไดงาย การสอนวิธีการแกไขปญหาตองใหนักศึกษาคิดเองกอน แลวจึงวิจารณวานาจะ
แกไขตรงไหนเพราะอะไรรวมกับนักศึกษา การสอนตองเนนฝกใหนักศึกษาคนพบปญหาใหม วิธีการแกปญหา
การตั้งทฤษฎีและการพิสูจนทฤษฎี ดวยตนเอง ไมเนนการทองจํา นักศึกษาตองสามารถโตตอบและโตแยงดวย
เหตุผลทางวิชาการได

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กลุมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
การเรียนการสอนตองเนนการเขียนโปรแกรมและทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอรจริง โดยตองใหนักศึกษา
สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรไดตลอดเวลา ตองไมจํากัดเวลาการใชเครื่อง การสอนในแตละคําสั่งตองมีการ
เขียนโปรแกรมจริงทุกครั้ง กอนเริ่มสอน อาจารยตองเตรียมปญหาที่จะใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมแกปญหานี้
ปญหาตองมีขนาดใหญพอที่จะแบงเปนปญหายอย ๆ ซึ่งแตละปญหายอยสามารถแกไขไดโดยใชแตละกลุม
คําสั่งของโปรแกรม การสอนแตละคําสั่งตองมีตัวอยางของการประยุกตคําสั่งที่หลากหลายมาประกอบ รวมทั้ง
ในวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหางายที่เกิดขึ้นใน
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม นักศึกษาควรทําโครงการเปนกลุมเพื่อฝกใหสามารถทํางานรวมกันได และรูจักวาง
แผนการทํางาน
กลุมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกตและประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
ตัวอยางของวิชาในกลุมนี้คือ คอมพิวเตอรกราฟก การสอนในกลุมตองอธิบายถึงปญหาที่แทจริงวาคืออะไร
ปญหาที่พ บคล ายกับ ป ญ หาใดบ างที่ รูจั ก เช น ป ญหาการหมุ นรู ป ในสองมิ ติ บ นจอคอมพิ ว เตอร เป นป ญหา
เดียวกับการยายตําแหนงจุดพิกัด (Coordinate) บนระนาบสองมิติ หลังจากอธิบายถึงสาเหตุของปญหาเพื่อ
นําไปสูแนวคิดการแกปญหา ที่ตอบโจทยความตองการขององคกรตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อติดตั้ง
โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศใหกับองคกรแลว การแกปญหาตองอธิบายแยกเปนขั้นตอนพรอมตัวอยาง
ประกอบ และอธิบายวาแตละขั้นตอนตองใชคําสั่งโปรแกรมใดบาง การสอนวิชาในกลุมนี้ควรใหนักศึกษาทํา
โครงการงาย ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาที่เลือก อาจารยอาจเอาบทความวิชาการที่เกี่ยวของและทันสมัยมาชี้แนะให
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความสนใจที่ จ ะเรี ย นรู ม ากกว า ที่ ส อนในชั้ น เรี ย น นอกจากนั้ น ต อ ง
สอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
องคความรูดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีวงจรชีวิตความรู (Knowledge Lifecycle) สั้น ๆ กลาวคือองค
ความรูใหม ๆ เกิดขึ้นในคาบเวลาสั้น ๆ ดังนั้น การเรียนการสอนในดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรจําเปนตองเปน
การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เนนการสรางปญญา และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตของบัณฑิต
ปรัชญาของการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรตองเนนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูเปน
สําคัญ โดยมีกระบวนการสรางความเขาใจหลักการพื้นฐานที่มั่นคงจากการบรรยายพรอมการสาธิตที่สราง
จินตนาการแกผูเรียน จากนั้นควรเปนกระบวนการกระตุนสรางความคิดในการตอยอดองคความรูสูองคความรู
ระดับกลางและระดับสูง หรือการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ดวยผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งอาจจะเปนไดทั้งแบบเชิงการ
ใชปญหา หรือโครงการเปนฐาน กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรตองสามารถ
บู ร ณาการองค ค วามรู ใ ห ผู เ รี ย นเข า ใจความเชื่ อ มโยงของระบบคอมพิ ว เตอร ตั้ ง แต ฮ าร ด แวร ขั้ น ตอนวิ ธี
ซอฟตแวร และการนําไปใชงาน ตลอดจนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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นอกจากศั ก ยภาพและทั ก ษะเฉพาะด า นวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร การสอนในหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร ตองมีกระบวนการ และ/หรือกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนเพื่อสรางทักษะอื่น ๆ ดานสังคม เนน
การสรางความตระหนักของการเปนคนในสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ เปดโอกาสให
ผูเรียนไดทํางานเปนทีม สรางความเปนผูนํา นําเสนอความคิดเห็นและรับฟงความเห็นจากผูอื่นในทีม หรือ
ผู ร ว มงานอื่ น ๆ ตลอดจนทั ก ษะการเขี ย นบทความ การนํ า เสนอ การอภิ ป รายด ว ยการใช ภ าษาไทยและ
ตางประเทศที่ถูกตองและเขาใจกฎเกณฑสังคมทั้งในประเทศและสากล
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เนนดานการประยุกตงานมากกวาสาขาวิชาอื่น ควรจัดใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณดวยวิธีการสอนและกิจกรรมเหลานี้ ไดแก
- การสาธิตโดยผูสอน
- การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการศึกษาดูงานใหเห็นทิศทางของงาน
ในวิชาชีพ
- การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ตอเชื่อมอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหเขาใจ
งานออกแบบระบบ งานพัฒนาสวนที่ติดตอกับผูใชงานใหมีประสิทธิภาพ งานนําระบบไปใชงาน งาน
ดูแลรักษาระบบ และงานรักษาความมั่นคงของระบบ
- การทํางานโครงงานกลุมหรือโครงงานเดี่ยวใหสามารถบูรณาการระบบและนําไปใชงาน
- การเขียนและการนําเสนอรายงานเชิงเทคนิคประกอบระบบงาน
- การเรียนรูจากงานบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การเรียนรูจากประสบการณภาคสนาม (ถามี)
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
การมี ก ลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู แ ละทวนสอบว า เกิ ด ผลการเรี ย นรู ต ามมาตรฐานจริ ง ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) การประเมินผลของ
แตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การ
สังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน และการประเมินตนเองของผูเรียน
สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูรับผิดชอบหลักสูตร เชน การ
ประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา การ
ประเมินของผูจางงาน และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถามี) เปนตน
นอกจากนี้ ก ารประเมิ น ผลความรู สามารถพิ จ ารณาได จ ากมาตรฐานคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกตความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้น จึงมีการกําหนด “ตัวบงชี้” ไวดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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- บัณฑิตมีความรู ความสามารถในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตความรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
- บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
- บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตอง
เหมาะสม
การประเมินตัวบงชี้ดานบนนี้จะทําไดเฉพาะเมื่อนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา และระหวางเวลานี้ การ
หมั่นใหนักศึกษาตระหนักถึงตัวบงชี้ตลอดเวลาจึงเปนสิ่งเดียวที่ทําได การฝกนักศึกษาซ้ํา ๆ ในเรื่องที่อยูในตัว
บงชี้จะทําใหแนวคิดนี้ฝงอยูในตัวนักศึกษาโดยอัตโนมัติ การจําลองสถานะการณตาง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษาวามีคุณสมบัติที่ตองการหรือยัง นาจะเปนแนวทางที่ใชเพื่อประเมินความสําเร็จของแนวคิดของตัว
บงชี้ดังกลาว
นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๒ วาดวย
เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
- ประกาศขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและบัณฑิตทุกคน มี
มาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรนี้เปน
อยางนอย
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ และการมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการ
สอน สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตรควรมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา ควรเนนการทํา
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดย
องคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๖

(๑) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาในการหา
งานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ และ/หรือการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ
พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชน ป
ที่ ๑ ปที่ ๕ เปนตน
(๓) การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(๔) การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามระดับความพึงพอใจในดาน
ความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นใน
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
(๕) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน ซึ่ง
กําหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
(๖) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรืออาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาใน
การเรียนและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
(๗) ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได อาทิ
(๗.๑) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย
(๗.๒) จํานวนสิทธิบัตร
(๗.๓) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
(๗.๔) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(๗.๕) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(๑) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และ
(๒) ผานการคั ดเลือกตามเกณฑของสํ านั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อ เปน ไปตามระเบีย บ
ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู
การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตาม
- ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญญาเขาสูการศึกษาใน
ระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕
- ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฎิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญา
- ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๗

๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘
- แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนดจํ า นวนอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
- แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
- ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฎิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตร
ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(๔) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตาง ๆ มาเปน
อาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
(๕) ควรมีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการที่มีความรูเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขาย หรือวิชาที่
เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม และผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการควรไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางคอมพิวเตอรอยางนอยปละครั้ง
(๖) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สวนบางสาขาวิชาอาจกําหนดคุณสมบัติคณาจารยเพิ่มเติมดังนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(๑) สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิว เตอร หรือสาขาวิ ชาที่เกี่ยวของ เช น วิศวกรรมไฟฟ า
วิศวกรรมสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมซอฟตแวร หรือ
(๒) มีประสบการณการสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรอยางนอย ๔ ป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีรายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรไมต่ํากวา ๔๒ หนวยกิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
(๑) มีรายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาทางดานธุรกิจไม
ต่ํากวา ๓๐ หนวยกิต และสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอรไมต่ํากวา ๓๐หนวยกิต หรือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๘

(๒) มี ร ายวิ ชาที่ ไ ดศึ ก ษามาทั้ งในระดั บ ปริญ ญาตรี แ ละระดั บ ปริ ญ ญาโท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บสาขาวิ ชาทางดา น
คอมพิวเตอร ไมต่ํากวา ๓๐ หนวยกิต และมีประสบการณในการทํางานสายอาชีพคอมพิวเตอรในองคกร
ธุรกิจอยางนอย ๕ ป
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สิ่งสนับ สนุนการเรียนการสอนที่สํา คัญของสาขาคอมพิว เตอร คือเครื่ องมือ อุปกรณ หองปฏิ บัติการ
เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ตองเตรียมความพรอมใหแกบัณฑิตสวนใหญในการทํางานจริงในวงการคอมพิวเตอร
จึงมีความจําเปนที่นักศึกษาตองมีประสบการณการใชงานเครื่องมือ อุปกรณและซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหเกิด
ความเขาใจหลักการ วิธีการใชงานที่ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้ง
หองสมุดและอินเทอรเน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อ
ประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้น ตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(๑) มี ห อ งเรี ย นที่ มี สื่ อ การสอนและอุ ป กรณ ที่ ทั น สมั ย เอื้ อ ให ค ณาจารย ส ามารถปฏิ บั ติ ง านสอนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(๒) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุ อุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือ ขาย และซอฟตแวร ที่
สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียง รวมถึงหองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ
(๓) มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรที่ใชประกอบการเรียน
การสอนที่พรอมใชปฎิบัติงาน
(๔) มี ห อ งสมุด หรื อ แหล ง ความรูแ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการสื บ คน ความรู ผ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของ
ในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีมากกวาจํานวนคูมือ
(๕) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอจํานวนนักศึกษา
ในอัตราสวน เปนอยางนอย ๑:๒
(๖) มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอจํานวนนักศึกษา
ในอัตราสวน เปนอยางนอย ๑:๑
(๗) มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชไดไมต่ํากวา ๘ ชั่วโมงตอวัน
โดยมีปริมาณจํานวนคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
(๘) ควรมีการสํารวจความตองการใชทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมูล
สําหรับการจัดสรรทรัพยากร
(๙) ควรมีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฏหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรควรมีการ
ปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมออยางมากทุก ๔ ป
(๑๐) อาจารยควรมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง
การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตาม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๙

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๔ วา
ดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
- ประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เรื่ อ งแนวปฏิบั ติต ามหลักเกณฑ ก ารขอเป ดและดํา เนิน การ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย มาตรฐานดานพันธ
กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหง
การเรียนรู
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
(๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ
หลักสูตรที่สอน
(๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรหรือสาขาที่
เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องทั้งอาจารยเกา
และอาจารยใหมโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับ
แรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(๓) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
(๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(๕) มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(๖) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพเปนรอง
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขา/สาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ดังนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสว นรวมในการประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.๓ และมคอ.๔
(ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปทแี่ ลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือ
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียด
ของหลั ก สู ต ร สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะได รั บ การรั บ รองมาตรฐานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ป
การศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้ “การผานเกณฑดี ตองมีการดําเนินงานตามขอ ๑–
๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวขางตนในแตละป”
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรสูการปฏิบตั ิ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอนหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรใน ๕ สาขาวิชา ควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรตามหัวขอ
ตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
๑๖.๒ สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยาง
นอย ๕ คน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร โดยมีหัวขอของหลักสูตรตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร
๑๖.๓ การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอมาตรฐานผลการ
เรียนรู นอกจากที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรนี้แลว สถาบันอุดมศึกษา
อาจกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูเพิ่มเติมที่ตองการใหบัณฑิตของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันอุดมศึกษาตน และเปนที่สนใจของ
ผู ที่ จ ะเลื อ กเรีย นในหลัก สู ต รหรื อ ผู ว า จ า งที่ จ ะรั บ บั ณ ฑิ ต เข า ทํ า งาน โดยให แสดงแผนที่ ก ารกระจายความ
รับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละ
รายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๑๖.๔ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔ (รายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผลการเรียนรูที่
คาดหวังในเรื่องใด สถาบันอุดมศึกษาตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุก
รายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนทําการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษา อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยาง
ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ให
ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอน
แลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังของสาขาวิชานั้น ๆ
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหาและ
ขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖
(รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวม
ประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงกลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและรายละเอียด
อย า งน อ ยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร) เช น เดี ย วกั บ การรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒซิ ึ่งบันทึกในฐานขอมูล
หลักสูตรเพือ่ การเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การรับรอง
คุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรอง
คุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนได
สวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันอุดมศึกษา
ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เป น หลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก อ นเป ด สอนและได แ จ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับ
การประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ได
พัฒนา/ปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ที่ไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑ
การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอรกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร
๑๗.๓ หลั ก สู ต รใดที่ ไ ม ไ ด รั บ การเผยแพร ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษาคุณภาพ
ใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไป
ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมา
ปรากฏว าผลการประเมิน คุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม เปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น
จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๓

๑๘. ภาคผนวก
๑๘.๑ รายละเอียดเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอร
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอรประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความกาวหนาโดยใหอยูในดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญที่แตงตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทั้งนี้ องคความรูของคอมพิวเตอร อาจประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
๑๘.๑.๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
องคความรูของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร IEEE และ ACM มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) โครงสรางดิสครีต (Discrete Structures)
- Functions, Relations and Sets
- Basic Logic
- Proof Techniques
- Basics of Counting

- Graphs and Trees
- Discrete Probability
- Recurrence Relation
- Generating Function

(๒) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals)
- Fundamental Constructs
- Algorithmic Problem Solving
- Data Structures
- Recursion

- Event Driven Programming
- Object Oriented
- Foundations Information Security
- Secure Programming

(๓) ความซับซอนและขั้นตอนวิธี (Algorithms and Complexity)
- Basic Analysis
- Algorithmic Strategies
- Fundamental Algorithms

- Distributed Algorithms
- Basic Computability

(๔) โครงสรางและสถาปตยกรรม (Architecture and Organization)
- Digital Logic
- Data Representation
- Assembly Level Organization

- Memory Architecture
- Functional Organization
- Multiprocessing

(๕) ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
- Overview of Operating Systems
- Operating System Principles
- Concurrency
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- Scheduling and Dispatch
- Memory Management
๒๔

(๖) การประมวลผลเครือขาย (Net-Centric Computing)
- Introduction
- Network Security

- Web Organization
- Networked Applications

(๗) ภาษาการเขียนโปรแกรม (Programming Languages)
- Overview
- Basic Language Translation
- Declarations and Types

- Virtual Machines
- Abstraction Mechanisms
- Object-Oriented Programming

(๘) ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (Human-Computer Interaction)
- Foundations

- Building GUI Interfaces

(๙) กราฟฟกและการประมวลผลภาพ (Graphics and Visual Computing)
- Fundamental Techniques

- Graphics Systems

(๑๐) ระบบชาญฉลาด (Intelligent Systems)
- Fundamental Issues
- Basic Search Strategies

- Knowledge Based Reasoning

(๑๑) การจัดการสารสนเทศ (Information Management)
- Information Models
- Database Systems

- Data Modeling

(๑๒) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ (Social and Professional Issues)
- History of Computing
- Social Context
- Analytical Tools

- Professional Ethics
- Risks
- Intellectual Property

(๑๓) วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)
- Software Design
- Using APIs
- Tools and Environments
- Software Processes

- Requirements Specifications
- Software Validations
- Software Evolution
- Software Project Management

(๑๔) ศาสตรเพือ่ การคํานวณ (Computational Science)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๕

๑๘.๑.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
องคความรูของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร IEEE และ ACM มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals)
- Programming Paradigms
- Algorithms and Problem-solving
- Event Driven and Concurrent Programming
- Using API

- Programming Constructs
- Recursion
- Object-oriented Programming

(๒) คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร (Computer Mathematics)
- Functions, Relations and Sets
- Proof Techniques
- Graphs and Trees
- Recursion
- Expectation
- Stochastic Processes
- Hypothesis Tests

- Basic Logic
- Basics of Counting
- Discrete Probability
- Continuous Probability
- Sampling Distribution
- Estimation
- Correlation and Regression

(๓) อิเล็กทรอนิกส (Electronics)
- Electronic Properties of Materials
- Diodes and Diode Circuits
- MOS Transistors and Biasing
- MOS Logic Families
- Bipolar Transistors and Logic Families
- Design Parameters and Issues
- Storage Elements

- Interfacing Logic Families and Standard Buses
- Operational Amplifiers
- Circuit Modeling and Simulation
- Data Conversion Circuits
- Electronic Voltage and Current Sources
- Amplifier Design
- Integrated Circuit Building Blocks

(๔) ตรรกศาสตรดิจทิ ัล (Digital Logic)
- Switching Theory
- Combinational Logic Circuits
- Modular Design of Combinational Circuits
- Memory Elements
- Sequential Logic Circuits
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- Digital Systems Design
- Modeling and Simulation
- Formal Verification
- Fault Models and Testing
- Design for Testability
๒๖

(๕) โครงสรางขอมูลและขัน้ ตอนวิธี (Data Structures and Algorithms)
- Basic Algorithmic Analysis
- Linked List, Queues, Stacks
- Binary Tree, B-Tree, Heap
- Algorithmic Strategies

- Computing Algorithms
- Distributed Algorithms
- Algorithmic Complexity
- Basic Computability Theory

(๖) โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร (Computer Architecture and Organization)
- Fundamentals of Computer
- Computer Arithmetic
- Memory System Organization and
Architecture
- Interfacing and Communication
- Device Subsystems

- Processor Systems Design
- Organization of the CPU
- Performance
- Distributed System Models
- Performance Enhancements

(๗) ระบบปฎิบัติการ (Operating Systems)
- Design Principles
- Concurrency
- Scheduling and Dispatch
- File systems

- Memory Management
- Device Management
- Security and Protection
- System Performance Evaluation

(๘) ระบบฐานขอมูล (Database Systems)
- Database Systems
- Data Modeling
- Relational Databases
- Database Query Languages

- Relational Database Design
- Transaction Processing
- Distributed Databases
- Physical Database Design

(๙) วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)
- Software Processes
- Software Requirements and Specifications
- Software Design
- Software Testing and Validation
- Software Evolution
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- Software Tools and Environments
- Language Translation
- Software Project Management
- Software Fault Tolerance

๒๗

(๑๐) เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Networks)
- Communications Network Architecture
- Communications Network Protocols
- Local and Wide Area Networks
- Client-server Computing
- Data Security and Integrity

- Wireless and Mobile Computing
- Performance Evaluation
- Data Communications
- Network Management
- Compression and Decompression

๑๘.๑.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
องคความรูของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ตามมาตรฐาน Software Engineering Curriculum ของ
สมาคมคอมพิวเตอร IEEE และ ACM มีรายละเอียดดังนี้
(๑) พื้นฐานคอมพิวเตอร (Computing Essentials)
- Computer Science Foundations
- Construction Technologies

- Construction Tools
- Formal Construction Methods

(๒) พื้นฐานคณิตศาสตรและวิศวกรรม (Mathematical and Engineering Fundamentals)
- Mathematical Foundations
- Engineering Foundations for Software

- Engineering Economics for Software

(๓) วิชาชีพภาคปฏิบตั ิ (Professional Practices)
- Group Dynamics and Psychology
- Communications Skills for Software Engineer

- Professionalism

(๔) การวิเคราะหและการสรางแบบจําลองซอฟตแวร (Software Modeling and Analysis)
- Modeling Foundations
- Types of Models
- Eliciting Requirements
- Requirements Specification & Documentation
(๕) การออกแบบซอฟตแวร (Software Design)
- Design Concepts
- Design Strategies
- Architectural Design
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- Analysis Fundamentals
- Requirements Fundamentals
- Requirement Validation

- Human Computer Interface Design
- Detailed Design
- Design Support Tools and Evaluation
๒๘

(๖) การทวนสอบและทดสอบซอฟตแวร (Software Verification and Validation)
- Verification and Validation Terminology &
Foundation
- Reviews
- Testing

- Human Computer User Interface Testing and
Evaluation
- Problem Analysis and Reporting

(๗) วิวฒ
ั นาการของซอฟตแวร (Software Evolution)
- Evolution Processes

- Evolution Activities

(๘) กระบวนการซอฟตแวร (Software Process)
- Process Concepts

- Process Implementation

(๙) คุณภาพซอฟตแวร (Software Quality)
- Software Quality Concepts and Culture
- Software Quality Standards
- Software Quality Processes

- Process Assurance
- Product Assurance

(๑๐) การจัดการซอฟตแวร (Software Management)
- Management Concepts
- Project Planning
- Project Personnel and Organization

- Project Control
- Software Configuration Management

๑๘.๑.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
องคความรูของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร IEEE และ ACM มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Fundamentals)
- Pervasive Themes in IT
- History of IT

- IT and its Related & Informing Disciplines
- Application Domains

(๒) ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (Human-Computer Interaction)
- Human Factors
- HCI Aspects of Application Domains
- Human-Centered Evaluation
- Developing Effective Interfaces
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- Accessibility
- Emerging Technologies
- Human-Centered Software Development
๒๙

(๓) ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ (Information Assurance and Security)
- Fundamental Aspects
- Securities Mechanisms
- Operational Issues
- Policy
- Attacks
- Security Domains

- Forensics
- Information States
- Security Services
- Threat Analysis Model
- Vulnerabilities

(๔) การจัดการสารสนเทศ (Information Management)
- IM Concepts and Fundamentals
- Database Query Language
- Data Organization Architecture

- Data Modeling
- Managing Database Environment
- Special-Purpose Database

(๕) การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี (Integrative Programming &Technologies)
- Intersystem Communications
- Data Mapping and Exchange
- Integrative Coding
- Scripting Techniques

- Software Security Practices
- Miscellaneous Issues
- Overview of Programming Languages

(๖) คณิตศาสตรและสถิตสิ ําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mathematics and Statistics for IT)
- Random Variables and Functions
- Basic Logic
- Discrete Probability
- Functions, Relations and Sets
- Graphs and Trees
- Application of Mathematics to IT

- Discrete and Continuous Probability and
Distribution
- Hypothesis Testing
- Sampling and Descriptive Statistics
- Simple Linear Regression
- Correlation Analysis

(๗) เครือขาย (Networking)
- Foundations of Networking
- Routing and Switching
- Physical Layer
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- Security
- Network Management
- Applications Areas
๓๐

(๘) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals)
- Fundamentals of Data Structures
- Programming Constructs
- Object-Oriented Programming

- Algorithms and Problem-Solving
- Event-Driven Programming

(๙) แพลตฟอรมเทคโนโลยี (Platform Technologies)
- Operating Systems
- Architecture and Organization

- Computing Infrastructures

(๑๐) การบํารุงรักษาและการบริหารระบบ (Systems Administration and Maintenance)
- Operating Systems
- Applications

- Administrative Activities
- Administrative Domains

(๑๑) สถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ (Systems Integration and Architecture)
- Requirements
- Acquisition/Sourcing
- Integration and Deployment
- Project Management

- Testing and Quality Assurance
- Organizational Context
- Architecture

(๑๒) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ (Social and Professional Issues)
- Professional Communications
- Teamwork Concepts and Issues
- Service Management
- Social Context of Computing
- Intellectual Property

- Legal Issues in Computing
- Organizational Context
- Professional &Ethics Issues & Responsibilities
- History of Computing
- Privacy and Civil Liberties

(๑๓) ระบบเว็บและเทคโนโลยี (Web Systems and Technologies)
- Technologies
- Information Architecture
- Digital Media

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- Web Development
- Vulnerabilities

๓๑

๑๘.๑.๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
องคความรูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร IEEE และ ACM มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information Technology Fundamentals)
- บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ประวัติของคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
- ระบบดิจิทลั
- องคประกอบคอมพิวเตอร
- ซอฟตแวรประเภทตางๆ
- แพลตฟอรมคอมพิวเตอร

- ขอมูลและการบริหารขอมูล
- เครือขายและการสื่อสาร
- อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ
- ระบบประมวลผล
- ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ
- จริยธรรมและสังคมไซเบอร

(๒) การเขียนโปรแกรม (Computer Programming)
- หลักสําคัญเกีย่ วกับโปรแกรม
- การพัฒนาโปรแกรมเพือ่ ทํางานบนระบบตาง ๆ

- การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต

(๓) โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม (Data Structures and Algorithms)
- โครงสรางขอมูล
- การเรียงลําดับขอมูล

- การคนหาขอมูล
- การประยุกตโครงสรางขอมูลเพื่อแกปญหาในธุรกิจ

(๔) การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ (Web Programming)
- ภาษามาตรฐานของเว็บ
- การออกแบบสวนติดตอผูใ ช
- การสรางเว็บแบบสแตติกและไดนามิก
- สภาวะแวดลอมของเว็บแอพพลิเคชัน
- การโปรแกรมฝงลูกขาย

- การสรางโปรแกรมฝงแมขาย
- กลไกคุกกี้และการสรางเว็บที่เก็บสถานะ
- ระบบประมวลผลรวมกับฐานขอมูล
- ขอคํานึงถึงดานความมั่นคงของระบบงาน

(๕) ระบบฐานขอมูล (Database Systems)
- หลักสําคัญของระบบฐานขอมูล
- สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล
- คุณสมบัติของฐานขอมูล
- ระบบจัดการฐานขอมูล
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- ภาษาเอสคิวแอล
- การออกแบบฐานขอมูล
- ความมั่นคงของฐานขอมูล
- การดูแลระบบฐานขอมูล
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(๖) ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (Management Information Systems)
- พื้นฐานของระบบสารสนเทศและโครงสราง
พื้นฐาน
- องคการและการจัดการ
- บทบาทของระบบสารสนเทศในองคการ

- กลยุทธการนําระบบสารสนเทศเพือ่ ใชปรับเปลี่ยน
องคกรและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- การบริหารทรัพยสินระบบสารสนเทศ
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังขอมูลและเหมือง
ขอมูล

- การบูรณการระบบสารสนเทศ
(๗) การวิเคราะหและออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
- องคประกอบของระบบ
- ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ
- กระบวนการพัฒนาระบบ
- การวิเคราะหความตองการ
- แผนภาพแสดงแบบจําลอง

- เอกสารความตองการ
- การออกแบบระบบ
- การสรางซอฟตแวรตนแบบ
- เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ
- การนําเสนอผลการวิเคราะหและออกแบบ

(๘) เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Networks)
- แนวคิดและองคประกอบของระบบเครือขาย
- มาตรฐานแบบจําลองโอเอสไอ
- โทโพโลยี อุปกรณเครือขาย
- โพรโทคอลและสื่อสัญญาณ

- ระบบเครือขายระดับและประเภทตาง ๆ
- การจัดการเครือขาย
- ภัยคุกคามและการจัดการความมั่นคงของเครือขาย

(๙) ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)
- ประเภทของภัยคุกคามและการปองกัน
- การพิสจู นทราบในระบบคอมพิวเตอร
- นโยบายและการปฏิบัตเิ พือ่ ความมั่นคงของระบบ - การจัดการและการบริการดานความมั่นคง
(๑๐) โครงงานคอมพิวเตอรเพือ่ ธุรกิจ (Business Computer Project)
- ใชความรูรวบยอดจากที่ไดเรียนมา และการศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อศึกษาความตองการ วิเคราะห
ออกแบบและจัดสรางระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ นําเสนอและจัดทําเอกสารทางเทคนิค โดยใช
กรณีตัวอยาง
(๑๑) ทักษะการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร (Computer Software Usage Skill)
- เพื่อใหผูศึกษามีความสามารถในการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปทางธุรกิจหรือประยุกตซอฟตแวรสําเร็จรูป
ทั่วไปเปนเครื่องมือในงานธุรกิจแตละดานไดอยางเหมาะสม โดยแทรกการสาธิตการใชซอฟตแวรอยู
ในภาคบรรยาย และ/หรือดําเนินการปฏิบัติในภาคปฏิบัติของวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะในวิชาเอกของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
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CS 1 โครงสรางดิสครีต
2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
3 ความซับซอนและขั้นตอนวิธี
4 โครงสรางและสถาปตยกรรม
5 ระบบปฏิบตั ิการ
6 การประมวลผลเครือขาย
7 ภาษาการเขียนโปรแกรม
8 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
9 กราฟฟกและการประมวลผลภาพ
10 ระบบชาญฉลาด
11 การจัดการสารสนเทศ
12 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
13 วิศวกรรมซอฟตแวร
14 ศาสตรเพือ่ การคํานวณ
CE 1 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
2 คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร
3 อิเล็กทรอนิกส
4 ตรรกศาสตรดิจิทัล
5 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
6 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
7 ระบบปฎิบตั ิการ
8 ระบบฐานขอมูล
9 วิศวกรรมซอฟตแวร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

X
X

โครงสรางพื้นฐานของ
ระบบ
ฮารดแวรและ
สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร

เทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟตแวร

เทคโนโลยีเพือ่ งาน
ประยุกต

องคความรู (ตาม IEEE & ACM)

องคการและ
ระบบสารสนเทศ

๑๘.๒ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอรกับขอบเขต ๕ ดาน
การเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสําคัญ (ไมใชชื่อรายวิชา) ของสาขาคอมพิวเตอรกับขอบเขต ๕ ดาน
แสดงดังตาราง

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
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10 เครือขายคอมพิวเตอร
SE 1 ความจําเปนของคอมพิวเตอร
2 พื้นฐานคณิตศาสตรและวิศวกรรม
3 วิชาชีพภาคปฏิบัติ
4 การวิเคราะหและการสรางแบบจําลองซอฟตแวร
5 การออกแบบซอฟตแวร
6 การทวนสอบและทดสอบซอฟตแวร
7 วิวฒ
ั นาการของซอฟตแวร
8 กระบวนการทางซอฟตแวร
9 คุณภาพซอฟตแวร
10 การจัดการซอฟตแวร
IT 1 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3 ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ
4 การจัดการสารสนเทศ
5 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี
6 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 เครือขาย
8 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
9 แพลตฟอรมเทคโนโลยี
10 การบํารุงรักษาและการบริหารระบบ
11 สถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ
12 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
13 ระบบเว็บและเทคโนโลยี
BC 1 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
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เทคโนโลยีเพือ่ งาน
ประยุกต

องคการและ
ระบบสารสนเทศ
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4 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
5 ระบบฐานขอมูล
6 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
7 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
8 เครือขายคอมพิวเตอร
9 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
10 โครงงานคอมพิวเตอรเพือ่ ธุรกิจ
11 ทักษะการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
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วิธีการทางซอฟตแวร

เทคโนโลยีเพือ่ งาน
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๑๘.๓ แผนภูมิแสดงการนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสูก ารปฏิบตั ิ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

๕ ป

เกณฑกําหนดชื่อปริญญา
หลักเกณฑการเทียบโอน

สาขาวิชาตาง ๆ

เกณฑ/แนวทางอื่น ๆ

สถาบันอุดมศึกษา
ไมใช

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สกอ

?

ผลการเรียนรูท ่คี าดหวัง

ทุกป

วางแผนพัฒนา + ปรับปรุง

รายละเอียดของหลักสูตร เสนอ
(Programme Specification)

ติดตามการ
ดําเนินการ
ตาม TQF

เสนอ
รายงานประจําภาค/ประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report)

๑
ใช
เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการได
มาตรฐาน
TQF

สภาสถาบัน
อนุมัติ

รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)
(Course & Field Experience
Specifications)

รายงานผลดําเนินงานของรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี)
(Course & Field Experience Reports)

กระบวนการเรียนการสอน
(ทีท่ ําใหบรรลุผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง)

การวัดและประเมินผล
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต)

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร
และ
บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล

(POD Network)
Teaching Unit
การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไว
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พงึ พอใจของผูจางงานและสังคม)

๑ กกอ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง

รูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงการนํามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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