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๓. วิชาเอก ๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๑๓๒ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๔.๑ รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี
๕.๓ ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
๕.๔ การรับผู้เข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
๖. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร

๒

๗. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนอง
ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
๒. เพื ่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น นั ก วิ เ คราะห์ ร ะบบ (System Analysts) นั ก โปรแกรมระบบ (System
Programmers) นักโปรแกรมประยุกต์ (Application Developers) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ด้ า นสื ่ อ ประสม (Multimedia Developers) ผู ้ ด ู แ ลระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ (Network
Administrators) นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) และสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและทักษะเชิงเทคนิคที่สำคัญในการ
ค้นหาข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
๔. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สามารถนำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในวิชาการ
และวิชาชีพสาขาอื่นๆ ได้
๕. เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานทางด้านวิชาการ และวิชาชีพของมหาวิทยาลัยสยาม ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสยาม
๖. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
๘. การดำเนินการหลักสูตร
๘.๑ วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน (ระบุช่วงเวลาจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา)
- ภาคการศึกษาที่ ๑
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ ๒
ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม
- ช่วงเวลาในการศึกษา
วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.
- ระยะเวลาการศึกษา
ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
- การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดของหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ
กว่า ๒.๐๐
๘.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทย
ฐานะ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
๒. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๓. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่บกพร่องในศีลธรรมดันดีงาม
๔. ต้องผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยสยาม สำนักวิชาการ

๓

๘.๓ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕
๙. หลักสูตร
๙.๑ จำนวนหน่วยกิตรวม
๑๓๒
หน่วยกิต
๙.๒ โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๑๓๒ หน่วยกิต
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน ๓๓ หน่วยกิต
1) ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กำหนด จำนวน ๑๘ หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
๙
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๓
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
๓
หน่วยกิต
2) เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
จำนวน ๙๓ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาแกน
จำนวน
๑๕ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน
จำนวน
๖๓ หน่วยกิต
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
๙ หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
๑๘ หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
๑๕ หน่วยกิต
- กลุม่ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
๑๒ หน่วยกิต
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
๓ หน่วยกิต
สหกิจศึกษา
๖ หน่วยกิต
๒.๓ วิชาชีพเลือก
๑๕ หน่วยกิต
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
จำนวน ๖ หน่วยกิต
๙.๓ รายวิชา
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
**รายวิชาในหมวดนี้ จะไม่นำมานับหน่วยกิต และไม่นำมาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
นักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบพื้นฐานคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ต้องเรียน
รายวิชา
๑๒๘-๑๐๑
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์
๓**(๓-๐-๖)
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มวิชา ดังนี้
๑.๑) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
๑.๒) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
จำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๙ หน่วยกิต
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๔

๑.๓) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
๑.๔) กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะจำนวน ๙๓ หน่วยกิต แบ่งเป็น ๓ กลุ่มวิชา ดังนี้
๒.๑) วิชาแกน จำนวน ๑๕ หน่วยกิต ให้เรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้
๑๒๘-๑๐๒
หลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับนักวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
๑๒๕-๑๑๗
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
๑๒๕-๑๑๘
คณิตศาสตร์ดิสครีต
๑๒๕-๒๑๘
วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข
๑๒๖-๓๑๖
สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๒.๒) วิชาเฉพาะด้าน จำนวน ๖๓ หน่วยกิต
แบ่งเป็น ประเด็นเฉพาะด้าน ดังต่อไปนี้
ก.กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จำนวน ๙ หน่วยกิต ให้เรียนในรายวิชา
ดังต่อไปนี้
๑๒๘-๓๔๒
การวิจัยดำเนินการ
๓(๓-๐-๖)
๑๒๘-๔๒๒
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๓(๓-๐-๖)
๑๒๘-๔๔๖
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์
๓(๓-๐-๖)
ข.กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จำนวน ๑๘ หน่วยกิต ให้เรียนในรายวิชา ดังต่อไปนี้
๑๒๘-๓๒๓
การจัดการฐานข้อมูล
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๓๓๑
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๓๕๒
วิทยาการข้อมูล
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๓๔๕
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๔๒๗
โครงงานคอมพิวเตอร์
๓(๑-๒-๓)
๑๒๘-๔๔๕
การทำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล
๓(๒-๒-๕)
ค.กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จำนวน ๑๕ หน่วยกิต ให้เรียนในรายวิชา
ดังต่อไปนี้
๑๒๘-๑๑๒
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๑๑๓
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๒๒๔
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๓๒๔
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
๓(๓-๐-๖)
๑๒๘-๓๕๔
การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
๓(๒-๒-๕)
ง.กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานระบบ จำนวน ๑๒ หน่วยกิต ให้เรียนในรายวิชา ดังต่อไปนี้
๑๒๘-๒๒๑
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
๓(๒-๒-๕)
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๕

๑๒๘-๓๒๕
๑๒๘-๓๒๗
๑๒๘-๓๔๐

ระบบปฏิบัติการ
การสื่อสารข้อมูลบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
ระบบมัลติมีเดีย

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

จ.กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ หน่วยกิต ให้เรียนในรายวิชา
ดังต่อไปนี้
๑๒๘-๒๑๑
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
๓(๒-๒-๕)
สหกิจศึกษา จำนวน ๖ หน่วยกิต ให้เรียนในรายวิชา ดังต่อไปนี้
๑๒๘-๔๙๐
เตรียมสหกิจศึกษาสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์
๑๒๘-๔๙๑
สหกิจศึกษาสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์๑

๑(๐-๒-๑)
๕(๐-๔๐-๐)

๒.๓) วิชาชีพเลือก จำนวน ๑๕ หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชา ดังต่อไปนี้
๑๒๘-๓๒๘
การพัฒนาคลาวน์แอปพลิเคชัน
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๓๓๐
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๓๓๔
ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
๓(๓-๐-๖)
๑๒๘-๓๔๓
การศึกษาเฉพาะกรณีพิเศษ
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๓๔๔
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๓๔๗
ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๓๔๘
การออกแบบและพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๓๕๓
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสถาปัตยกรรมเชิงบริการ
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๔๓๑
การจำลอง
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๔๓๗
การสืบค้นสารสนเทศ
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๔๔๗
การสัมมนาคอมพิวเตอร์
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๔๙๒
สหกิจศึกษาสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๒
๕(๐-๔๐-๐)
๑๙๑-๔๑๕
หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ Startup
๓(๓-๐-๖)
๑๙๑-๔๑๖
การตลาดออนไลน์และสื่อทางสังคม
๓(๓-๐-๖)
๓) หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวน ๖ หน่วยกิต ให้เลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่นที่ต้องการเลือกหลักสูต รวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นวิชาโท
ให้นักศึกษาลงกลุ่มวิชาโท จำนวน ๑๕ หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากวิชาดังต่อไปนี้
๑๒๘-๑๑๒
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๒๑๑
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๒๒๔
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๓๒๓
การจัดการฐานข้อมูล
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๓๒๗
การสื่อสารข้อมูลบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
๓(๒-๒-๕)
๑๒๘-๓๕๓
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสถาปัตยกรรมเชิงบริการ
๓(๒-๒-๕)
มหาวิทยาลัยสยาม สำนักวิชาการ

