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คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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http://www.csit.rbru.ac.th

csit@rbru.ac.thQR Code

http://www.facebook.com/csitbyRBRU
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https://www.thebangkokinsight.com/124461/

ญ่ีปุ่นเตรียมบรรจุหลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาพ้ืนฐานต้ังแต่ช้ันประถมศึกษา เร่ิมปี

การศึกษาหน้า เดือนเมษายน 2563 ในความพยายามท่ีจะฝึกฝนคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะด้านไอที ซ่ึงเป็นกลุ่ม

แรงงานท่ีตลาดมีความต้องการสูง

https://www.thebangkokinsight.com/124461/


6ไมโครซอฟท์’ จับมือ ‘ดีป้า’ ปักหมุด EEC ป้ันคนดิจิทัล หนุนคลาสโค้ดด้ิงโรงเรียนต้นแบบ ‘เมืองพัทยา 7’ 

เปิดประตูสู่การแข่งขันระดับอาเซียน

https://www.matichon.co.th/advertorial/news_1552110

https://www.matichon.co.th/advertorial/news_1552110
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9Computer scientists are needed in every type of industry

Every industry uses computers so naturally computer scientists can work in any. Problems in science, 

engineering, health care, and so many other areas can be solved by computers. It's up to the computer 

scientist to figure out how, and design the software to apply the solution
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Computer Science Program)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology 
Program)

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
(Computer Network 
Technology Program)

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
(Geoinformatics Program)

หลักสูตรในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ



17Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการการเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ หลักการหรือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับโครงสร้างของคอมพิวเตอร์และการควบคุมคอมพิวเตอร์ 
หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านกราฟกิ มัลติมีเดีย หลักการ
หรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่ือสาร 
หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวกับการน าคอมพิวเตอร์ไปใช้งานที่ชาญฉลาด (ระบบ
ปัญญาประดิษฐ)์ หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการค านวณและประยุกต์ใช้
งานระดับสูง
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Geo informatics (ภูมสิารสนเทศ)

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์การส ารวจระยะไกล ระบบดาวเทียมน าทางบน
พ้ืนโลก การประมวลผลภาพดิจิทัลจากดาวเทียม เทคนิคการสรา้งแผนที่สมัยใหม่รวมถึง
เทคนิคทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางด้านระบบ
ภูมิสารสนเทศเพ่ือมาเป็นเครือ่งมอืที่ใช้ในการศึกษาและจัดการกับปัญหาเชิงพ้ืนที่



19Information Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีมัลติมเีดีย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบงานได้อย่างเหมาะสม
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Computer Network Technology (เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

ศึกษาเกี่ยวกับสวิทช์และเรา้เตอร์บนเครอืข่าย การออกแบบเครอืข่ายใน
องค์กร เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที ่การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอรส์ การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่ือสารแบบ
บอร์ดแบนโครงงานเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยี
เช่ือมต่อเครือข่าย เครือข่ายโทรคมนาคม
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ผลผลิตของคณะ
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง (คณบด)ี
• วิทยาศาสตรมหาบันฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัมภีร์ ธีระเวช
•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Remote Sensing and Geographic Information System), 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

•วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Remote Sensing and Geographic Information System),

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

•วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

อาจารย์ ดร.สุวิชยะ รัตนะรมย์
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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อาจารย์ปรัชญา ใจสุทธิ
•ก าลังศึกษาต่อ ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Department of Electrical and 

Electronic Engineering) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)  มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบริสตอล (University of Bristol)  ประเทศ สหราชอาณาจักร ด้วยทุน รัฐบาล 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

•วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิาญ  ทุมทอง
• ก าลังศึกษาต่อ ป.เอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ

• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส)์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ
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บริการวิชาการและงานวิจัย
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บริการวิชาการ พ้ืนท่ี บางชัน จัดท าระบบแผนท่ีภาษี 
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การจ าแนกโรคต้อหินด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
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การจ าแนกโรคต้อหินด้วยการเรียนรู้เชิงลึก 
ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า
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Ai-YARA: ระบบตรวจจับ และแจ้งเตือนการบุกรุก พ้ืนท่ีเกษตรกรรมของช้าง
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พ้ืนที่ทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นหนึ่งพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้าง
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อบรมการเขียน Mobile Application and Web Application
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การสร้าง iOS, Android และ Web แอปพลิเคชัน ด้วย Ionic Framework"
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งานกิจกรรมส่งเสริมงานกิจการนักศึกษา
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“ความภูมิใจนักศึกษาต่อคณะ”

“ความภูมิใจคณะต่อนักศึกษา”



45การส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในเวทีต่าง ๆ
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รางวัลการประกวดต่าง ๆ



48รางวัลการประกวดต่าง ๆ
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52กิจกรรมการลงพ้ืนท่ี
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พานักศึกษาปฏิบัติงานจริง



55

พานักศึกษาปฏิบัติงานจริง
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พานักศึกษาปฏิบัติงานจริง
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ความร่วมมือกับหน่วยงาน

• ด้านสหกิจศึกษา

• ด้านนวัตกรรมดิจิทัล

• ด้านบริการวิชาการ
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ความร่วมมือกับหน่วยงาน

MOU กับโรงพยาบาลพระปกเกล้า พัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ร่วมกัน
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งานพัฒนาด้านวิชาการและงานวิจัยร่วมกันในระยะแรก
1. พัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยต่อกระจก

2. ระบบการควบคุมอุณหภูมิของตู้เก็บวัคซีน
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ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
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ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
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ความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรี ในการบริการวิชาการและวิจัย
เพ่ือสร้างนวัตกรรมรว่มกันทางด้าน
การบริการสาธาณสุข ให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนในจังหวัดจันทบุรี

1. พัฒนาระบบแผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงโรค
ไข้เลือดออก
2. ระบบใช้ติดตามสอบถามอาการส าหรับผู้ป่วย
โรคติดต่อ 
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ความร่วมมือกับโรงพยาบาลสิริเวชในการ
บริการวิชาการและวิจยัเพ่ือสรา้ง
นวัตกรรมร่วมกันทางด้านการบริการะบบ
โรงพยาบาล
1. พัฒนาระบบการบริการคนไข้เพ่ืออ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
2. รับสหกิจศึกษา 2 ต าแหน่ง
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พัฒนาระบบบันทึกการเดินทางเข้าออกจังหวัดจันทบุรี หรือ "SafeChan" โดยได้ด าเนินการพัฒนาระบบลงทะเบียน
ประวัติผู้เดินทางเข้าสู่จังหวัดจันทบุรี เพ่ือคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากพ้ืนทีเ่ส่ียง พ้ืนที่สีแดง หรือจังหวัดที่มี
การควบคุมสูงสุด เพ่ือติดตามและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับจังหวัดจันทบุรี
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ความร่วมมือกับบริษัทสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้เข้าพบ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อ านวยการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และคณะ เพ่ือท าความร่วมมือในการวิจัยด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการป้องกันประเทศ
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ความร่วมมือกับบริษัท  (New Startup)

บริษัท PLUS IT SOLUTION มีความประสงค์จะรับ
นักศึกษาฝกึงาน/รับเข้าท างาน ในป2ี563 จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ต าแหน่ง: Analyst Developer และ Automate 
Software Tester  โดยระหว่างการฝึกงาน จะมี 
training ให้กับนักศึกษาเต็มรูปแบบ ทั้งในส่วนของ 
Development และ Automation Testing   และน้อง
ฝึกงานจะมีโอกาสได้ท า Project ที่เข้ามาของทางบริษัท
ส าหรับคนที่ต้องการท างาน ทางบริษัทจะม ีtraining 
ทุกๆ technology ที่ใช้ให้ทั้งหมดครับ ซึ่ง Project 
งาน จะเป็นลักษณะ Microservice เชื่อมต่อกับ AI 
deploy บน cloud ของ GCP หรือ AWS โดยจะใช้ 
Technology ดังนี้ - Java  ,Spring Boot , Elastic 
Search ,etc. 
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ความร่วมมือกับบริษัท  (New Startup)

บริษัท THINKS ANALYTIC มีความประสงค์ ให้
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติมในการศึกษาระดับ ป.เอก แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง จ านวนเงิน 
180,000 บาท

สนับสนุนอุปกรณ์ LoraWan Gateway ในการใช้
รับส่งสัญญาณเพ่ือใช้ในการตรวจจับช้าง การ
ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น ฯลฯ
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ความส าเร็จของบัณฑิต (2553 – ปัจจุบัน)
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ความส าเร็จของบัณฑิต (2553 – ปัจจุบัน)
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บุคคลส าคญัที่เปน็แรงจูงใจด้าน
Computer Science and Information Technology
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ผู้ก่อต้ัง บริษัทแอปเปิ้ ล

ผู้ก่อต้ัง บริษัทกูเกิ้ล

ผู้ก่อต้ัง บริษัทไมโครซอฟต์
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ถาวร ศรีเสนพลิา (อ.กบ) CEO Control C company ltd.

Lek จาก CodeMobiles Company Ltd.

สร้างผู้ประกอบการ (new startup)
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ของขวัญ ของแพง  เรียน Computer Sci
at Princeton University, USA

Kylie Ying
Software Engineer

Patiphan Phengpao
Programmer

Young Boy and Young girl Who interest in Computer Technology

https://www.youtube.com/channel/UCKMjvg6fB6WS5WrPtbV4F5g


81คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา
ความส าเร็จคือลงมือท า
(Success is to do)

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่

มุ่งมั่น ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
มุ่งสร้าง     ความรู้และบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มุ่งสู่           การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
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Skills for your success and future

Computer Science and 
Information Technology


