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Bachelor of Engineering Program 
in Computer Engineering 

version updated 2012 
 
 
Naresuan University 
Faculty of Engineering, Department of Electrical and Computer Engineering 
 

Section 1: General Information 
 
1.  Name of the Program 

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 
 
2.  Name of  the Degree and Study Field 

Full Name  :  Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
Abbreviated Name :  B.Eng. (Computer Engineering)  

  
3.  Major Subject (If any) 
  None 
 
4.  Total Number of Credits for the Whole Program 

148 Credits 
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5. Program Format 
5.1 Format 

Program level 2 for Bachelor Degree followed the Thai Qualifications 
Framework for Higher Education 2009. Four-year Program with the maximum study period 
of eight years. 

5.2 Language 
Thai and English 

5.3 Enrolment Condition 
   Thai or Foreign Student 
5.4 Collaboration with Other Institutions 

Specific Program of the Organizing Institute 
5.5 Degree Given to the Graduate 

Degree for One Study Field 
 
6.  Status of the Program and Program Accreditation 

6.1  In use since the first semester of academic year 2012 
6.2  The program has been updated in 2012 from the Bachelor of Engineering 

Program in Computer Engineering version updated 2008 
6.3  University Committee have approved the program: 

 In the 1st/2012 Meeting of Academic Committee on the 21st of Februray 2012 
 In the 2nd/2012 Meeting of Academic Congress on the 6th of March 2012 
 In the 169(3)/2012 University Congress on the 25th of March 2012 

 
7.  Readiness for distributing qualified and standardized program 

Program has readiness for distributing qualified and standardized program according 
to Thai Qualifications Framework for Higher Education in the Field of Computer Engineering 
in the academic year of 2014 
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8.  Possible occupation after Graduation 
8.1 Computer Engineer 
8.2 Software Engineer 
8.3 Programmer and Program Developer 
8.4 Computer Network and Server Administration 
8.5 IT Project Organizer 
8.6 Web Developer 
8.7 Software Manager 
8.8 IT Manager  
8.9 Staff in Enterprise, where IT is used 
8.10 IT Entrepreneur 
8.11 Computer Technical Officer 
8.12 System Developer, etc. 
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9. Name, Academic Position, and Degree of the Responsible Persons 

No. Name-Surname 
Acade-

mic 
Position 

Degree Field of Study Institute Country Year 

Lecture Hours 
(hr./week) 

Current 
Pro-
gram 

Up-
dated 
Pro-
gram 

1 Mr. 
Phongphun 

Kijsanayothi
n 

Lecturer Ph.D. Computer Science Texas Tech University USA 2010 9 9 

    M.Eng. Computer Engineering Kasetsart University Thailand 2002   
    B.Eng. Computer Engineering King Mongkut's Institute of 

Technology Ladkrabang 
Thailand 1999   

2 Mr. 
Rattapoom 

Waranusast Lecturer M.Eng. Computer Science Asian Institute of 
Technology 

Thailand 2005 14 14 

    B.Eng. Computer Engineering Chulalongkorn University Thailand 1998   
3 Mr. 

Panupong 
Sornkhom Lecturer M.Eng. Computer Engineering King Mongkut’s University 

of Technology Thonburi 
Thailand 2009 14 14 

    B.Eng. Computer Engineering Naresuan University Thailand 2001   
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10. Study Place 
Faculty of Engineering, Naresuan University, Phitsanulok Province 

 
11. External circumstances or developments that must be considered in the program 
design 

11.1 Economic circumstances or economic development 
According to The National Economic and Social Development Plan vol. 11 (2012 - 

2016), radical and sufficient development of infrastructure for science, IT, communication, 
research and innovation must be done.  Applications of IT in many directions must occur.  
For instance, the occupation development and the quality of life must be improved, 
database for food and energy (from fabrication, marketing, and consuming) must be 
correctly implemented and accessible, database for natural resource and environment 
must be maintained, and conditions for easing the development must be realized. 

IT 2020 Conceptual Framework (2011 - 2020) has emphasized on the development 
of computer industry to have independence.  According to this target, qualified staffs in 
the field of computer engineering are needed. 

11.2 Social and cultural circumstances and development 
Application of computer is widespread. As one can see the usage of computer in 

various tasks. The communication technology has been rapidly developed.  Internet 
became accessible to anyone, anywhere, and anytime. Technological evolution leads to 
changes in society and culture.  Social networking has regularly new forms.  The 
development of computer systems becomes increasingly important.  Thus it is necessary 
to produce professional computer engineers with ethics. They must also understand their 
social and cultural impact. They must direct and driven the Thai cultural changes in a 
consistent and appropriate way. 
 
12.  Impacted by 11.1 and 11.2 to the program development and its relevance to the 
mission of the institution 

12.1 Program development 
According to external circumstances, program development needs to be proactive 

and adjustable in order to follow the evolution of computer engineering. It must support 
the competition in computer business both in Thailand and abroad.  The production of 
graduates, who should immediately be ready for the work in their professional, must be 
developped.  The graduates must have a great ability to adjust themselves in both 
academic and professional aspects. They must understand the impact of computers on 
the society as well as abide by their professional ethics, which is in accordance with the 
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policies and vision of the university's commitment to be excellent in technology and 
research as well as produce graduates with both technical and moral. 

 
12.2 Relation to the mission of the institution 
In Thailand, the usage of computer has rapidly and continuously expanded in 

various formats.  It becomes very normal common to use high speed networks, internet, 
social networks anywhere.  Ubiquitous computing has become common. This leads to 
changes in society and culture. It causes a new form of social networking. Therefore, it is 
necessary to produce computer engineers with professional ethics. They must understand 
the social and cultural impact. They must also guide and drive the lifestyle change in 
consistent and appropriate with the culture of Thai soceity. 

 
13. Relationship with other programs offered by other Faculty/Department of the 
institution 
 

13.1 Subjects / courses in the program offered by the Faculty / Department / 
other programs 

Basic courses in mathematics and statistics that support the teaching of 
fundamental engineering science. Course of Basic Engineering offered by the Faculty of 
Engineering. General education courses of the Naresuan University.  

13.2 Subjects / courses for other department / programs 
Computer programming courses are for students in several programs within the 

Faculty of Engineering and other students in the University.  It gives a basic knowledge of 
computers. The enrolment of the courses must be consistent with the other programs of 
the University. 

13.3 Management 
Course manager must be assigned for all courses. He(She) must coordinate with the 

Department, instructor and students.  He(She) must consider the course requirements, 
teaching and learning management, and course evaluation. The process must follow the 
Thai Qualification Framework for Higher Education in Computer Engineering.  The course 
manager must responsible for the course control and take action in orde to meet the 
course specification. 
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Section 2: Program Specific Information 
 
1. The philosophy and objectives of the program 

Philosophy 
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering aims to develop 

academic skill in order to provide computer engineers who have quality, integrity, and full 
of practical skills. They must be able to seek knowledge from the research, to create and 
transfer their knowledge to Thai society. 

1.1 The purpose of the course is to produce graduates with the 
following features: 
1. They must have the knowledge and professional skills in the field of computer 

engineering especially in the area of human-computer interaction, embedded 
systems and software engineering. It must be in an integrated manner. 

2. They must be ready for working with professional ethics of engineers and 
awareness of the value of Thai culture. 

3. They must enthusiastic to gain knowledge and be self-learning throughout life. 
4. They must have the skills to apply their creativity and knowledge of computer 

engineering. 
 
2. Program development plan 

Development of the Bachelor Program of Engineering in Computer Engineering 
must be done in the level above that of a minimum standard set by the Ministry of 
Education.  The action must be consistent with the strategic policy framework and strategic 
plan of the University.  The development plan, strategy, and evidence/indicators are as 
follows. 

 
Development Plan Strategy Evidence/Indicators 

1. Process 
development and 
teaching management 
to produce graduates 
who have identities, 
i.e., good work, good 
man, good thinking, 
good living, and good 
at conquering the 
problem. They must 

1. Develop infrastructure 
needed to produce quality 
graduates. Developed 
infrastructures are. 
(1) Classrooms with complete 
audio and visual equipment. The 
classroom must be clean. It 
must has a suitable size for the 
number of students and 
consistent with the nature of the 

 
 
 
 
1.1 Percentage of qualified 
lecture room according to 
strategy 1 (1). 
1.2 Budget for library 
development. 
1.3 The Accreditation by 
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Development Plan Strategy Evidence/Indicators 
satisfy the labor 
market.  
 
 

course. 
(2) The library contains books 
and documents covering all 
engineering disciplines. Retrieval 
System Online must be 
accessible. 
(3) Laboratory must have all 
basic tools and equipment for 
performing experiments in all 
branches of engineering. 
(4) Computer room with a 
computers and basic software 
that required in engineering 
education. 
(5) Recreational area must 
facilitate the recreational 
activities of the students. 
 
2. Develop process based on 
the program and focused on 
the quality of the graduates. 
They must have the ability to 
apply and integrate knowledge 
into practice by professionals. 
(1) Enhance various learning 
processes, such as self-study, 
field trip and lecturing by 
external experts in the field. 
(2) Provide a support system for 
a quality education. 
(3) Promote and develop English 
language skills. 
 
 
 
 
 

Thai Council of Engineers. 
1.4 Budget for the 
development of the 
computer room. 
1.5 Proportion of 
recreational area of the 
Faculty. 
1.6 User satisfaction of the 
infrastructure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Percentage of basic 
engineering courses with E-
learning. 
2.2 Budget study trips 
2.3 Budget to support 
activities such as trips 
outside the campus 
2.4 Satisfaction of the 
participants. 
2.5 Activities or projects 
that promote the use of 
English. 
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Development Plan Strategy Evidence/Indicators 
3. Develop evaluation system 
to measure the capabilities of 
graduates (Competency Based 
Assessment). 
 
 

3.1 Provide pre-test exam 
3.2 Having database of 
capability tests 
 
 
 

2. Improve the 
program to beup-to-
dated, consistent with 
the technological 
advances in computer 
engineering, and well-
above a standard set 
be Ministry of 
Education 

1. Monitor the changes in the 
market needs 
2. Develop a program based on 
the international standard and in 
accordance with the Thai 
Council of Engineers. 
3. Regularly monitor the 
program evaluation 
4. Invite experts from both the 
public and private sectors to 
involve in program 
development. 
 

1.1 Report about the 
satisfaction of the market 
(to the graduates) 
1.2 Good satisfaction level 
of graduate skills, 
knowledge, and ability. 
1.3 Complete documents 
for Thai Qualification 
Framework (TQF). 
 

3. Development of 
human resource in 
teaching and academic 
experience for having 
sufficient computer 
engineering knowledge 
for actual work. 
 
 

1. Encourage academic staff to 
run academic services to 
outside organizations and / or 
encourage the exchange of 
skills. Offer training programs 
and study program. 

2. Evaluation of teaching and 
learning to achieve effective 
teaching.  

 

1.1 Workloads in academic 
and / or research projects. 
The number of staff training 
courses. 
1.2 Budget support this 
activity. 
1.3 Report on the teaching 
evaluation. 
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Section 3: Organization of Education System  
and Structure of the Program 

 
1. Organization of Education System  

1.1 The Organization of Education System in the Program. 
According to University regulations governing the 2006, education system is bi-

semester. Each academic year is divided into first and second semester. Each semester must 
have a study period of not less than 15. weeks. Summer semester is not compulsary and its 
credit is comparable to the normal semester. The duration of summer semester is about 8 
weeks. The number of credit hours per semester is as prescribed in the normal semester. 
 Credits 

- Theoretical course (lecture or discussion) that takes at least 15 hours per 
semester is typically equal to 1 credit in the bi-semester system. 
- Practical course that takes practice and experimentation of at least 30 hours per 
semester is equal to 1 credit in the bi-semester system. 
- Training or field training. Training takes at least 45 hours per semester is equal to 
1 credit in semester system. 
- Project work or any other learning activities as assigned that takes a project or 
activity of not less than 45 hours per semester is equal to 1 credit in the bi-
semester system. 

1.2 Education summer. 
There is a possibility to teach during summer. It depends on the discretion of the 

responsible staffs of the program. 
1.3 Credit Equivalency in bi-semester system. 
None 

 
2. The Operation of the Program. 

2.1 Date-Time of the course. 
- Officical office hours. 
First Semester from June to October 
Second Semester from November to March 
Summer Semester from March to May 

2.2 Qualification of intake students 
1. The students must have a;ready graduated from high school or equivalent and 
2. They must be qualified according to the standards of the Commission on Higher 
Education and / or the regulations of the Naresuan University. 
2.3 Problem of intake student 
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Intake students may have insufficient knowledge to further learn in some courses 
provided by Computer Engineering Program.  Students might lack of the English language 
skills.  Because textbooks, papers and examinations might be in English, students may have 
adjustment problems.  Classroom can have unfamiliar format to the students.  Due to the 
wider of learning community, student need more care/plan to do activities for both 
classroom and extracurricular activities.  The student must be able to divide the time 
appropriately. 

2.4 Strategies to Resolve Problems / Limitations of the student in Clause 2.3 
1. When students need to improve their basic math, science and English, the Faculty 

must provide special activities to give knowledge/ to improve their learning skill. 
2. Assign the advisor duty to every staffs.  The staffs must monitor/advise the first-

year students. 
3. Provide activities to build relationships and taking care of the students, for 

example in the parents-meeting day and new student orientation day.  Give a 
recommendation about targeting life, learning techniques and time arrangement. 

4. Provide basic computer engineering course. The sourse focuses on the basic skill of 
learning in higher education. 

2.5 Student Recruitment Plan and Graduates in Five Years. 

Numer of students 
The number of undergraduate students 

each academic year 
2012 2013 2014 2015 2015 

Year 1 80 80 80 80 80 
Year 2 - 80 80 80 80 
Year 3 - - 80 80 80 
Year 4 - - - 80 80 
Total 80 160 240 320 320 

Expected graduation - - - 80 80 
 

2.6 plan budget. 
2.6.1. Budget revenues. 

Fiscal revenue 
Year 

2012 2013 2014 2015 2016 
1. Government 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2. Income 4,071,000 4,071,000 4,071,000 4,071,000 4,071,000 
Total (baht) 4,271,000 4,271,000 4,271,000 4,271,000 4,271,000 

 
2.6.2.  Budget expense 
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Details 
Year 

2012 2013 2014 2015 2016 
1. Remuneration and 
material 

3,840,000  3,840,000  3,840,000  3,840,000  3,840,000  

2. Equipment, land and 
construction 

1,648,000  1,648,000  1,648,000  1,648,000  1,648,000  

3. Grant  2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000  
Total  (baht)  8,288,000   8,288,000   8,288,000   8,288,000   8,288,000  

Number of students 320 320 320 320 320 
Expense per student 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 
 
 

2.7 Education System 
The education system is in accordance with University regulations governed in 2006. 
 
2.8 Credit Transfer, Courses and Enrollment across Campus 
Students who have studied in other institutions can transfer the credits. By following 

the regulations of the University. There are 2 ways in the transfer process. 
- The results of the former study can be transferred by considering the credits of 

courses at the same level.  The university must approve that the course is a part 
of a study in the Program. 

- The transfer of knowledge, skills and experience. It means that the request for 
transfer of knowledge, skills and experience of non-formal education. and / or 
formal education of students. To count as equivalent credits to the course of 
study in the University. 

Criteria for transfer. According to the Ministry of Education and University regulations 
governed in 2006 

 
 

3. Courses and Instructors 
3.1 Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

  3.1.1 Program Structure 
Group of Subject Minimum 

according 
to Ministry 
of Educa-
tion (2005) 

Minimum 
according 
to TQF 
2009 

Actual creditof 
this program 
updated 2013 

1. General Education 30 30 30 
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2. Specialized Program 84 84 112 
2.1. Core Courses  30 30 

1.1.1 Fundamental Courses in 
Mathematics and Science 

- - 21 

1.1.2 Fundamental Courses in 
Engineering 

 - 9 

   2.2  Major Courses - 36 82 

2.2.1 Required Course - - 70 

2.2.1.1 Major Required Course - - 67 

   2.2.1.1.1 Application Technology  - 3 6 

   2.2.1.1.2 Software Methods and 
Technologies 

- 9 11 

   2.2.1.1.3 System Infrastructure - 12 22 

   2.2.1.1.4 Computer Hardware and 
Architecture 

- 12 22 

   2.2.1.1.5 Project - - 6 

2.2.2.2 Required Language Course - - 3 

2.2.3 Major Electives - - 12 

3. Free Elective 6 6 6 

4* Required Course (no credit) -  6 

Total Credits 120 120 148 

Remark * This is the requirement for every student. Six-credit subject correponds toat 
least 270 hours. 
  305390  Training in Computer Engineering  6 credits 
    (the student must pass the approval.) 
 

3.1.2 Subject 
General Education        30   credits 
Student must undertake the subject in the follwing groups 
1.  Language Skill        12   credits 
001201  Thai Language Skills    3(2-2-5) 
001211  Fundamental English    3(2-2-5) 
001212  Developmental English   3(2-2-5) 



TQF 2 
14 

 

001213  English for Academic Purposes  3(2-2-5) 
 
2.  Humanities         6  credits 
001223  Music Appreciation    3(2-2-5) 
001224  Arts in Daily Life    3(2-2-5) 

 
3.  Social Science         6  credits 
001232   Fundamental Laws for Quality of Life  3(3-0-6) 
001237  Life Skills     2(1-2-3) 
and one-credit subject in health education in the following list 
Health Education    
001250  Golf      1(0-2-1) 
001251  Game      1(0-2-1) 
001252  Body Conditioning    1(0-2-1) 
001253  Rhythmic Activities    1(0-2-1) 
001254  Swimming     1(0-2-1) 
001255  Social Dance     1(0-2-1) 
001256  Takraw      1(0-2-1) 
001257  Recreation     1(0-2-1) 
001258  Softball     1(0-2-1) 
001259  Tennis      1(0-2-1) 
001260  Table Tennis     1(0-2-1) 
001261  Basketball     1(0-2-1) 
001262  Badminton     1(0-2-1) 
001263  Football     1(0-2-1) 
001264  Volleyball     1(0-2-1) 
001265  Art of Self–Defense    1(0-2-1) 

 
4. Science          6 credits 
001271  Man and Environment    3(3-0-6) 
001277  Human Behavior    3(3-0-6) 
 
2. Specialized Courses       112 credits 
2.1 Core Courses   not less than     30 credits 
2.1.1 Fundamental Courses in Mathematics  

and Science         21  credits 
252182  Calculus I     3(3-0-6) 
252183  Calculus II     3(3-0-6) 
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252284  Calculus III     3(3-0-6) 
256101  Principle of Chemistry    4(3-3-7)  
261101  Physics I     4(3-2-7) 
261102  Physics II     4(3-2-7) 
 
2.1.2  Fundamental Courses in Engineering    9 credits 
301304  Engineering Economics    3(3-0-6) 
302151  Engineering Drawing    3(2-3-5) 
305171  Computer Programming   3(3-0-6) 
 
2.2  Major Courses         82 credits 
2.2.1 Required Courses        67 credits 
2.2.1.1.1 Application Technology         6 credits 
305453  Artificial Intelligence    3(2-3-5) 
305361  Database     3(2-3-5) 

 
2.2.1.1.2 Software Methods and Technologies        11 credits 
305111  Fundamental Skills for 
  Computer Engineering    1(0-3-1) 
305172  Computer Programming Laboratory  1(0-3-1) 
305233  Algorithm Analysis and Design   3(2-3-5) 
305272  Advanced Computer Programming  3(2-3-5) 
305471  Software Engineering    3(2-3-5) 
 
2.2.1.1.3 Systems Infrastructure          22 credits 
305131  Computer Mathematics I   1(1-0-2) 
305132  Computer Mathematics II   2(2-0-4) 
305214  Data Structures    3(2-3-5) 
305232  Applied Probability for 
  Computer Engineering    3(2-3-5) 
305331  Theory of Computation   3(2-2-5) 
305346  Computer Networks    4(3-3-7) 
305351  Computer System Engineering  3(2-3-5) 
305383  Operating Systems    3(2-3-5) 
 
2.2.1.1.4 Computer Hardware and Architecture        22 credits 
303213  Electrical Circuit Analysis for  
  Computer Engineering    3(2-3-5) 
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303242  Electronics for Computer Engineering  3(2-3-5) 
305224  Digital Logic     4(3-3-7) 
305322  Digital Signal Processing   3(2-2-5) 
305381  Microprocessor and Assembly Language 3(2-3-5) 
305382  Computer Architecture and Organization 3(2-3-5) 
305384  Microcontroller and  
  Microcomputer Interfacing   3(2-3-5) 
 
2.2.1.1.5 Projects         6 credits 
305491  Computer Engineering Project I  3(0-6-3) 
305492  Computer Engineering Project II  3(0-6-3) 

 
2.2.2  Required Course in English Language      3 credits 

   Select from the following subjects 
205200  Communicative English for 
  Specific Purposes    1(0-2-1) 
205201  Communicative English for  
  Academic Analysis    1(0-2-1)   
205202  Communicative English for 
  Research Presentation    1(0-2-1) 

 
2.2.3  Major Electives         12 credits 
305273  Personal Process for 
  Software Development   3(2-3-5) 
305274  Software Process and Quality Assurance 3(2-3-5) 
305275  Software Design    3(2-3-5) 
305276  Software Verification and Validation  3(2-3-5) 
305321  Control Systems for Computer Engineering 3(2-3-5) 
305352  Introduction to Human Computer  
  Interaction     3(2-3-5) 
305358  Robotics Engineering I    3(2-3-5) 
305362  Computer and Information Security  3(2-3-5) 
305363  Electronic Commerce    3(2-3-5) 
305364  Social Network Programming   3(2-3-5) 
305372  Compiler Construction   3(2-3-5) 
305373  Team Process for Software Development 3(2-3-5) 
305374  Software Requirements Specification  
  and Management    3(2-3-5) 
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305375  Software Construction and Evolution  3(2-3-5) 
305376  Introduction to Software Architecture  3(2-3-5) 
 
305391  Special Topic in Computer Engineering 3(2-2-5) 
305392  Special Topic in Computer and System 3(2-2-5) 
305393  Special Topic in Human Computer 
  Interaction     3(2-2-5) 
305394  Special Topic in Embedded System  3(2-2-5) 
305395  Special Topic in Robotic   3(2-2-5) 
305396  Special Topic in Software Engineering  3(2-2-5) 
305432  Computer Graphics    3(2-3-5) 
305434  Digital Image Processing   3(2-3-5) 
305438  Multimedia     3(2-2-5) 
305445  Network System Programming  3(2-2-5) 
305454  Advanced Artificial Intelligence  3(2-2-5) 
305452  Robotics Engineering II    3(2-2-5) 
305455  Pattern Recognition    3(2-2-5) 
305456  Computer Vision    3(2-2-5) 
305463  Management Information Systems  3(2-2-5) 
305464  Distributed Application   3(2-2-5) 
305465  Data and Application Integration  3(2-2-5) 
305466  Foundation of IT Services    3(2-2-5) 
305467  Foundation of IT Governance   3(2-2-5) 
305472  Service Oriented Architecture   3(2-2-5) 
305481  Embedded System    3(2-2-5) 

 
2.3 Free Electives          6 credits 
Student can select any subjects offered by the Naresuan University or 

other institutes. Students should select biology-related subjects according to the 
announcement of the Faculty of Engineering. 

 
2.4  Required Course (no credit)        6 credits 
305390  Training in Computer Engineering      6 credits 
Remark: This subject is a requirement before graduation. Training must be at 
least 270 hours in total. 
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3.1.3 Study Plan 
 

The 1st year 
 

First semester 
 

Course No. Course Name Credit 
(Theory-Practice-Self-Study) 

001211 Fundamental English 3(2-2-5) 
001237 Life Skills 2(1-2-3) 
0012xx Health Education 1(0-2-1) 
252182 Calculus I 3(3-0-6) 
256101 Principle of Chemistry 4(3-3-7) 
261101 Physics I 4(3-2-7) 
302151 Engineering Drawing 3(2-3-5) 
305111 Fundamental Skills for Computer 

Engineering 
1(0-3-1) 

305131 Computer Mathematics I 1(1-0-2) 
 Total 22 credits 

 
 

The 1st year 
 

Second Semester 
 

Course No. Course Name Credit 
(Theory-Practice-Self-Study) 

001212 Developmental English 3(2-2-5) 
001223 Music Appreciation 3(2-2-5) 
001271 Man and Environment 3(3-0-6) 
252183 Calculus II 3(3-0-6) 
261102 Physics II 4(3-2-7) 
305132 Computer Mathematics II 2(2-0-4) 
305171 Computer Programming 3(3-0-6) 
305172 Computer Programming Laboratory 1(0-3-1) 

 Total 22 credits 
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The 2nd year 
 

First semester 
 

Course No. Course Name Credit 
(Theory-Practice-Self-Study) 

001201 Thai Language Skills 3(2-2-5) 
001213 English for Academic Purposes 3(2-2-5) 
001224 Arts in Daily Life 3(2-2-5) 
252284 Calculus III 3(3-0-6) 
303213 Electrical Circuit Analysis for Computer 

Engineering 
3(2-3-5) 

305214 Data Structures 3(2-3-5) 
305272 Advanced Computer Programming 3(2-3-5) 

 Total 21 credits 
 
 

The 2nd year 
 

Second semester 
 

Course No. Course Name Credit 
(Theory-Practice-Self-Study) 

001232 Fundamental Laws for Quality of Life 3(3-0-6) 
205200 Communicative English for Specific 

Purposes 
1(0-2-1) 

301304 Engineering Economics 3(3-0-6) 
303242 Electronics for Computer Engineering 3(2-3-5) 
305224 Digital Logic 4(3-3-7) 
305232 Applied Probability for Computer 

Engineering 
3(2-3-5) 

305233 Algorithm Analysis and Design 3(2-3-5) 
 Total 20 credits 
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The 3rd year 
 

First semester 
 

Course No. Course Name Credit 
(Theory-Practice-Self-Study) 

001277 Human Behavior 3(3-0-6) 
205201 Communicative English for Academic 

Analysis 
1(0-2-1) 

305346 Computer Networks 4(3-3-7) 
305361 Database 3(2-3-5) 
305381 Microprocessor and Assembly Language 3(2-3-5) 
305382 Computer Architecture and Organization 3(2-3-5) 
xxxxxx Free Elective 3(x-x-x) 

 Total 20 credits 
 
 

The 3rd year 
 

Second semester 
 
 

Course No. Course Name Credit 
(Theory-Practice-Self-Study) 

205202 Communicative English for Research Presentation 1(0-2-1) 
305322 Digital Signal Processing 3(2-2-5) 
305331 Theory of Computation 3(2-2-5) 
305351 Computer System Engineering 3(2-3-5) 
305383 Operating Systems 3(2-3-5) 
305384 Microcontroller and Microcomputer Interfacing 3(2-3-5) 
305xxx Elective Course 3(x-x-x) 

 Total 19 credits 
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The 3rd year 
 

Summer semester 
 

Course No. Course Name Credit 
(Theory-Practice-Self-Study) 

305390 Training in Computer Engineering 
(Credits are not counted) 

6 credits 
(at least 270 hour) 

 Total 6 credits 
 
 
 

The 4th year 
 

First semester 
 

Course No. Course Name Credit 
(Theory-Practice-Self-Study) 

305491 Computer Engineering Project I 3(0-6-3) 
305xxx Elective Course 3(x-x-x) 
305453 Artificial Intelligence 3(2-3-5) 
305471 Software Engineering 3(2-3-5) 

 Total 12 credits 
 
 

The 4th year 
 

Second semester 
 

Course No. Course Name Credit 
(Theory-Practice-Self-Study) 

305492 Computer Engineering Project II 3(0-6-3) 
305xxx Elective Course 3(x-x-x) 
305xxx Elective Course 3(x-x-x) 
xxxxxx Free Elective 3(x-x-x) 

 Total 12 credits 
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3.1.4 Course Description 
001201 Thai Language Skills 3(2-2-5) 
 Development of communicative language skills including listening, reading, 
speaking, and writing with an emphasis on writing skill 
 
001211 Fundamental English 3(2-2-5)   
 Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and 
grammar for communicative purposes in various contexts  
 
001212 Developmental English 3(2-2-5) 
 Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for 
communicative purposes in various contexts  
 
001213 English for Academic Purposes 3(2-2-5) 
 Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing, 
and researching 
 
001223 Music Appreciation 3(2-2-5) 
 A study of musical characteristics, importance of music development, musical 
components, lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the 
characteristics and repertoire for musical performance, music etiquette, criticism and 
discussion on the musical performance including the roles of Thai and Western music in 
Thai society from the past to the present. 
 
001224 Arts in Daily Life 3(2-2-5) 
 Basic knowledge and experience through creative practice of Fine Arts, 
Literature, Music, Performance Art, Product Design, Photography Art, Visual Communicative 
Design and Architecture in order to improve the tast3 and aesthetic value which will apply 
to improve one’s daily life and living harmonized within national and international contexts 
 
001232 Fundamental Laws for Quality of Life 3(3-0-6) 
 The evolution of the law and human rights under the constitution including 
laws concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law, 
environmental law, laws concerning local administration, traditional knowledge, and the 
development of the quality of life. 
 
001237 Life Skills 2(1-2-3) 
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 Development of personality both mental and physical characteristics; 
practice in team working skills focusing on leader and follower roles, along with the 
development of public consciousness and other desirable personal characteristics. 
 
001250 Golf 1(0-2-1) 
 History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training, 
rules, and etiquette of golf. 
 
001251 Game 1(0-2-1) 
 History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, 
basic game leadership, and games participation. 
 
001252 Body Conditioning 1(0-2-1)  
 History, definition, and importance of body conditioning; principle of 
exercises, physical fitness activities, and physical fitness test. 
 
001253 Rhythmic Activities 1(0-2-1)  
 History, definition, importance, and basic movements of folk dances and 
international folk dances. 
 
001254 Swimming 1(0-2-1) 
 History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and 
etiquette of swimming. 
 
001255 Social Dance 1(0-2-1) 
 History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of 
social dances. 
 
001256 Takraw 1(0-2-1)  
 History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and 
etiquette of takraw. 
 
001257 Recreation 1(0-2-1) 
 History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of 
activities and recreation participation. 
 
001258 Softball 1(0-2-1) 
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 History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill 
training, rules, and etiquette of softball. 
 
001259 Tennis 1(0-2-1) 
 History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill 
training, rules, and etiquette of tennis. 
 
001260 Table Tennis 1(0-2-1) 
 History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill 
training, rules, and etiquette of table tennis. 
 
001261 Basketball 1(0-2-1) 
 History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill 
training, rules, and etiquette of basketball. 
 
001262 Badminton 1(0-2-1) 
 History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill 
training, rules, and etiquette of badminton. 
 
001263 Football 1(0-2-1) 
 History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill 
training, rules, and etiquette of football. 
 
001264 Volleyball 1(0-2-1) 
 History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill 
training, rules, and etiquette of volleyball. 
 
001265 Art of Self–Defense 1(0-2-1) 
 History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense; 
basic skill of the art of self-defense, laws for self-defense; rules, and etiquette of the art of 
self-defense. 
 
001271 Man and Environment 3(3-0-6) 
 The relationship between man and the environment, cause of environmental 
problems, effects of population change related to environmental problems case studies of 
global climate change and natural disasters at the global and local scale and the building of 
environmental awareness and participation in sustainable environmental management. 
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001277 Human Behavior 3(3-0-6) 
 Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and 
perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence 
and intelligence management of emotions and development of motivation, human social 
behavior, abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for application in 
everyday life. 
 
205200 Communicative English for Specific Purposes 1(0-2-1) 
 Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 
 
205201 Communicative English for Academic Analysis 1(0-2-1) 
 Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, 
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to 
students’ educational fields. 
 
205202 Communicative English for Research Presentation 1(0-2-1) 
 Practice giving oral presentations on academic research related to students’ 
educational fields with effective delivery in English. 
 
252182  Calculus I       3(3-0-6) 
 Mathematical induction, algebraic and transcendental functions, limits and 
continuity, derivatives and their applications, integrals and their applications, techniques of 
integration, improper integrals 

 
252183   Calculus II       3(3-0-6) 
  Prerequisite : 252182 Calculus I 
  Sequences and series,  tests of series, power series, Taylor’s series, Laurent’s 
series, matrices and determinants, rank of matrices, solutions to systems of linear equations, 
Cramer’s rule, vector spaces, subspaces, bases and dimension, linear transformations, 
eigenvalues and eigenvectors 
 
252284   Calculus III       3(3-0-6) 
 Prerequisite : 252183 Calculus II 
 Linear differential equations of first and higher order, analytical and  
numerical solution, Laplace transforms and their applications, vector fields, divergence, curl 
differentiation and integration of several variables, line integrals, surface integrals, Green’s 
theorem, Gauss’s theorem and Stokes’s theorem 
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256101  Principle of Chemistry      4(3-3-7) 

  Study of Chemical stoichiometry, structure of atom, chemical bonding, gass, 
liquid and solution, periodic tables and properties of elements, thermodynamics, chemical 
kinetics, acid-base, electrochemistry, introduction of nuclear chemistry and environmental 
chemistry       
 
261101  Physics I       4(3-2-7) 
  Vector Motion in One Dimension Motion in Two and Three Dimensions The 
Law of Motion , Circular Motion and Other   Applications of Newton’s Law  Work and Energy 
Potential Energy and Conservation of Energy Linear Momentum and collisions Rotation of 
Rigid Body About Fixed Axis  Rolling Motion, Angular Momentum and Torque Oscillatory 
Motion  Wave Motion  Sound Waves  Superposition and Standing Waves Fluid Mechanics  
Temperature, Thermal Expansion and ideal Gases  Heat and The First and Second Law of 
Thermodynamics  The Kinetic Energy of ideal Gases 
 
261102  Physics II       4(3-2-7) 
  Statics Electrics, Gauss’s Law, Electric Potential, Capacitance and Dielectrics, 
Current and Resistance, Direct Current Circuits, Magnetic Fields, Sources of the Magnetic 
Field, Faraday’s Law and Inductance, Alternating Current Circuits, Light, Relativity, 
Introduction to Quantum Physics, Atomic  Physics and  Nuclear  Physics 
 
301304 Engineering Economics 3(3-0-6) 
 Basic concept of economic analysis for engineering project; economic 
effectiveness; time-value of money; investment evaluation; break event point analysis; 
depreciation replacement; cost-benefit analysis. 
 
302151 Engineering Drawing 3(2-3-5) 
 Drafting equipment and lettering; geometric construction; orthographic 
projection; dimensioning and tolerance; pictorial drawing; sectional drawing; auxiliary view; 
fundamentals of descriptive geometry; intersection; development; working drawing; 
computer-aided drafting; freehand sketches. 
 
303213 Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering 3(2-3-5) 
 Definitions; units and models for electrical circuits; basic element 
characteristics: resistor, capacitor and inductor; analysis methods for resistive circuits; 
sinusoidal signals and phasors; alternative circuit steady-state analysis; alternative circuit 
steady-state power; effective power; reactive power; complex power; resonance circuits 
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303242 Electronics for Computer Engineering 3(2-3-5) 
 Prerequisite : 303213 Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering 
 Electronic properties of materials; interfacing circuits; diodes and diode 
circuits; MOS transistors amplifier circuits; circuit modeling and simulation; MOS logic 
families; data conversion circuits; bipolar transistors; electronic voltage and current sources; 
parameters and issues for integrated circuit design 
 
305111 Fundamental Skills for Computer Engineering 1(0-3-1) 
 Fundamental knowledge, fundmental skills and attitudes for professional, 
ethical and responsible computer engineers; time management; work planning; laws related 
to information technology; ethics for computer engineers 
 
305131 Computer Mathematics I 1(1-0-2) 
 Sets; functions; relations; number systems and codes; two’s complement 
number representation; floating-point number representation 
 
305132 Computer Mathematics II 2(2-0-4) 
 Basic logic; boolean logic; propositional logic; proof techniques; basics of 
counting; graphs and trees; recursion 
 
305171 Computer Programming 3(3-0-6) 
 Computer concepts; computer components; hardware and software 
interaction; EDP concepts; program design and development methodology; high-level 
language programming; programming applications for problem solving in engineering. 
 
305172 Computer Programming Laboratory 1(0-3-1) 
 Using tools related to writing programs; operating systems, editor, compiler, 
linker, debugger, unit testing 
 
305214 Data Structures 3(2-3-5) 
 Prerequisite : 305171 Computer Programming 
 Basic data structures: arrays, linked list, queue, stack, binary tree, B-tree, heap 
 
305224 Digital Logic 4(3-3-7) 
 Switching theory; sequential logic circuits; combinational logic circuits; 
memory elements; modeling and simulation; digital systems design; modular design of 
combinational circuits; formal verification; fault models and testing; design for testability 
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305232 Applied Probability for Computer Engineering 3(2-3-5) 
 Discrete probability; continuous probability; expectation; sampling 
distribution; stochastic processes; estimation; hypothesis tests; correlation and regression 
 
305233 Algorithm Analysis and Design 3(2-3-5) 
 Prerequisite : 305214 Data Structures 
 Basic computability theory; computing algorithms; algorithmic analysis 
algorithmic complexity; algorithmic strategies; distributed algorithms 
 
305272 Advanced Computer Programming 3(2-3-5) 
 Prerequisite : 305171 Computer Programming 
 Object-oriented programming; event driven programming; concurrent 
programming; using application programming interface 
 
305273 Personal Process for Software Development 3(2-3-5) 
 Software development process at the personal level; collecting data relevant 
to personal working process (time, size, defect, and schedule); software size estimation; 
development time estimation; task planning; schedule planning; progress tracking; quality 
planning; quality tracking; process improvement; performance analysis 
 
305274 Software Process and Quality Assurance 3(2-3-5) 
 Elements of software process, activities, methods, and practices; process 
improvement life cycle; process analysis; process assessment; process design; process 
verification and validation; quality control; quality assurance; standards for quality 
assurance; Capability Maturity Model Integration (CMMI); ISO 29110; ISO 15504 
 
305275 Software Design 3(2-3-5) 
 Designing software using various techniques such as design patterns, design 
process, design methods, design quality, and design verification 
 
305276 Software Verification and Validation 3(2-3-5) 
 Techniques used to verify, test, and validate software with respect to 
specification and users; design review; code review; design inspection; code inspection; 
program trace execution table; control stack 
 
305321 Control Systems for Computer Engineering 3(2-3-5) 
 Prerequisite : 252284 Calculus III 
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 Mathematics models of systems, Laplace transform, control system 
characteristics, system responses, stability analysis and design, root-locus analysis, 
compensation, discrete-time systems for digital computers 
 
305322 Digital Signal Processing 3(2-2-5) 

Theory of digital signal processing with emphasis on the frequency domain 
description of digital filtering: discrete Fourier transforms, flow-graph and matrix 
representation of digital filters, digital filter design, fast Fourier transforms and discrete 
Hilbert transforms 
 
305331 Theory of Computation 3(2

 -

2-5) 
Set; relations; functions; basic counting techniques; combination and 

permutation methods; predicate calculus; finite state machine; finite automata; context–free 
language; push-down automata; regular language; Turing machine; NP-complete problems; 
statistic for Computer Engineering 

 
305346 Computer Networks 4(3

 -

3-7) 
 Communications network architectures; Wireless and Mobile computing; 
communications network protocols; performance evaluation; local and wide area networks; 
data communications; Client-Server system; network management; data security and 
integrity; compression and decompression 
 
305351 Computer System Engineering 3(2-3-5) 
 Prerequisite : 305172 Computer Programming for Computer Engineering 
 Life cycle; requirements analysis and elicitation; specification; architectural 
design; testing; maintenance; project management; concurrent (hardware/software) design; 
implementation; specialized systems; reliability and fault tolerance 
 
305352 Introduction to Human Computer Interaction 3(2-3-5) 
 Foundations and designs of human-computer interactions;  psychological 
principles of human-computer interactions; evaluation of user interfaces; usability 
engineering; task analysis; user-centered design and prototyping; conceptual models and 
metaphors; software design rationale; design of windows, menus, and commands; voice and 
natural language I/O; response time and feedback, color, icons, and sound; 
internationalization and localization 
 
305358 Robotics Engineering I 3(2-3-5) 
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 Introduction to robotics; application of robots; robot configurations including 
mobile robot; spatial descriptions and transformations of objects in three-dimensional 
space; forward and inverse manipulator kinematics; task and trajectory planning; simulation 
and off-line programming 
 
305361 Database 3(2-3-5) 
 Database Systems; data modeling; relational databases; relational database 
design; physical database design; transactional processing; distributed databases; database 
query languages 
 
305362 Computer and Information Security 3(2-3-5) 
 Risk assessment and treatment; security policy; information system security; 
IT asset security management; human resources security; physical and environmental 
security; access control; information system acquisition; development; maintenance and 
compliance 
 
305363 Electronic Commerce 3(2-3-5) 
 Electronic commerce technology; electronic commerce system design and 
implementation; networking technologies and their future directions; database technologies; 
database and web connectivity; security-related issues; electronic payment systems; 
business intelligence; trust management; trading agents; privacy; information products and 
copy protection; digital divide 
 
305364 Social Network Programming 3(2-3-5) 
 Supporting any sort of social behaviors in or through computer systems;  
creating social conventions and social contexts through the use of software and technology 
 
305372 Compiler Construction 3(2-3-5) 
 Prerequisite : 305331 Theory of Computation 
 Programming language structures; translation; loading; execution; storage 
allocation, compilation of simple expressions and statements; organization of a compiler 
including compile-time and run-time symbol tables; lexical scan; syntax scan; object code 
generation; error diagnostics; object code optimization techniques; examples of compiler 
types 
 
305373 Team Process for Software Development 3(2-3-5) 
 Prerequisite : 305273 Personal Process for Software Development 
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 Using team process to develop software: data collection, planning, tracking, 
quality management and performance analysis for the team 
 
305374 Software Requirements Specification and Management 3(2-3-5) 
 Eliciting; analyzing; negotiating; specifying; testing and managing requirements; 
methods; techniques and tools used to define; document and ensure customer satisfaction 
 
305375 Software Construction and Evolution 3(2-3-5) 
 Translating a software design into an implementation language; coding styles 
and the development and use of program documentation; concepts, methods, processes 
and techniques that support the ability of software to change and evolve over time; system 
and process engineering; impact analysis; migration; refactoring; program transformation and 
reverse engineering 
 
305376 Introduction to Software Architecture 3(2-3-5) 
 Software architecture from both the structural and behavioral viewpoints 
together with strengths and weaknesses of each; techniques towards how to develop 
software architecture and how to apply architectural patterns and design patterns to specify 
software architecture 
 
305381 Microprocessor and Assembly Language 3(2-3-5) 
 Prerequisite : 305224 Digital Logic 
 Microprocessor structure and function; arithmetic and logic processing unit; 
register structure; bus system; control unit; memory unit; I/O devices; types of 
microprocessor architecture; assembly language programming 
 
305382 Computer Architecture and Organization 3(2-3-5) 
 Fundamentals of computer; processor systems design; computer arithmetic; 
organization of the CPU; memory system organization and architecture; performance 
analysis; performance enhancements; interfacing and communication; distributed system 
models; device subsystems 
 
305383 Operating Systems 3(2-3-5) 
 Design principles; memory management; concurrency; device management; 
scheduling and dispatch; file systems; security and protection; system performance 
evaluation 
 
305384 Microcontroller and Microcomputer Interfacing 3(2-3-5) 
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 Prerequisite : 305381 Microprocessor and Assembly Language 
 Sensors; signal conversion; automatic control system; microcomputer and 
microcontroller interfacing techniques; standard of data transmission; assembly language 
and high level language programming in control system; peripheral device control methods 
 
305390 Training in Computer Engineering 6 credits 
  (not less than 270 hours) 
 Training in computer engineering field in either private sectors or 
governmental institutions at least 270 hours in order to gain both academic and experience 
in computer engineering related fields 
 
305391 Special Topic in Computer Engineering 3(2-2-5) 
 Study and research of interesting topics in Computer Engineering 
 
305392 Special Topic in Computer and System 3(2-2-5) 
 Study and research of interesting topics in Computer and System 
 
305393 Special Topic in Human Computer Interaction 3(2-2-5) 
 Study and research of interesting topics in Human Computer Interaction 
 
305394 Special Topic in Embedded System 3(2-2-5) 
 Study and research of interesting topics in Embedded System 
 
305395 Special Topic in Robotic 3(2-2-5) 
 Study and research of interesting topics in Robotic 
 
305396 Special Topic in Software Engineering 3(2-2-5) 
 Study and research of interesting topics in Computer Engineering 
 
305432 Computer Graphics 3(2-3-5) 
 General graphic systems; graphic inputs; graphics display devices; two and 
three-dimensional transforms; three-dimensional vision; surface model; visual model; 
animations; computer graphic systems 
 
305434 Digital Image Processing  3(2-3-5) 
 Theory of signals and systems for two dimensions; filtering; 2-D fast Fourier 
transforms; edge detection; image enhancement 
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305438 Multimedia 3(2-2-5) 
 Principles of multimedia; media production process; content acquisition and 
development; creating media for computer, internet and other devices 
 
305445 Network System Programming 3(2-2-5) 
 Prerequisite : 305171 Computer Programming 
 Design; development and coding of network system programming; process 
intercommunication properties; network system rules; communications in transport layer; 
examples of network system programming 
 
305452 Robotics Engineering II 3(2-2-5) 
 Prerequisite : 305358 Robotics Engineering I 
 Basic knowledge of robotics; dynamic and kinematic of robot manipulators; 
robot layouts; robot parts control; signal generator circuits in robot; robot vision; robotic 
control programming language 
 
305453 Artificial Intelligence 3(2-3-5) 
 Prerequisite : 305214 Data Structures 
 Principles and programming techniques of artificial intelligence; search 
strategies; knowledge representation and automatic deduction; learning and adaptive 
systems; applications of artificial intelligence 
 
305454 Advanced Artificial Intelligence 3(2-2-5) 
 Prerequisite : 305453 Aritificial Intelligence 
 History, techniques and scope of artificial intelligence; knowledge 
representation; memory structures; reasoning mechanism; probabilistic reasoning and 
searching techniques; games; planning; machine learning; natural language processing; 
computer vision; expert systems 
 
305455 Pattern Recognition 3(2-2-5) 
 Introduction to image processing; pre-processing; image segmentation 
techniques; binary image processing; object property measurement; size measurement; 
curve fitting; template matching; classification techniques; Bayesian analysis; decision trees; 
artificial neural networks 
 
305456 Computer Vision 3(2-2-5) 



TQF 2 
34 

 

 An introduction to the concepts and applications in computer vision: 
cameras and projection models; image processing for computer vision; image segmentation; 
object recognition and detection; motion estimation and tracking 
 
305463 Management Information Systems 3(2-2-5) 
 Principles of management information systems; structures of management 
information system; information technologies; decision-making processes; information 
concepts; human in the role of information processor; system concept; planning and control 
concept; organization structure and management; planning and decision-making support 
systems; knowledge-base management systems; requirement specification of information; 
development, implementation, and resource management in management information 
system 
 
305464 Distributed Application 3(2-2-5) 
 Using multiple computers to carry out work by the concept of distributed 
computing; creating N-tier applications supporting server/client paradigm 
 
305465 Data and Application Integration 3(2-2-5) 
 Analysis; design; integration of data and application from various sources;  
creating application for data extraction, transformation and loading 
 
305466 Foundation of IT Services 3(2-2-5) 
 Fundamental concept of IT services; service strategy; service design; service 
transition; service operation; service improvement; standard for providing services 
 
305467 Foundation of IT Governance 3(2-2-5) 
 Fundamental concept of IT Governance; strategic planning for IT governance; 
management of risks, trust and privacy; standard for governing information 
 
305471 Software Engineering 3(2-3-5) 
 Prerequisite : 305272 Advanced Computer Programming 
 Software processes; software tools and environments; software requirements 
and specifications; software design; language translation; software project management; 
software testing and validation; software fault tolerance; software evolution 
 
305472 Service Oriented Architecture 3(2-2-5) 
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 Web-based service providing system using Service Oriented Architecture; 
technologies for communication via internet; standard components for Service Oriented 
Architecture;  applying Service Oriented Architecture for appropriate use in business 
 
305481 Embedded System 3(2-2-5) 
 Embedded microcontrollers; embedded programs; real-time operating 
systems; low-power computing; reliable system design; design methodologies 
 
305491 Computer Engineering Project I 3(0-6-3) 
 Study for interesting topics in the computer engineering field; performing 
literature review; study for related theories; making and presenting the project progress 
reports to the project advisor and committees; establishing objectives and scope of the 
project 
 
305492 Computer Engineering Project II 3(0-6-3) 
 Prerequisite : 305491 Computer Engineering Project I 
 Research and development for a project in computer engineering field; study 
for related theories; making and presenting the project progress reports to the project 
advisor and committees;  oral presentation of the project; project final report 
 

3.1.5 Definition of each number in the course number. The course 
number of engineering course consists of six numbers. They are separated into two set of 
three number.  The meaning are as follows. 
  1.  The first set of the course number is the first three numbers. It means 
the field study identity. For example, 
   001  is General Education 
   305  is Computer Engineering 
  2.  The second set of the course number is the last three numbers. 
   - The first digit is the academic year 

- The second digit is the group of the subject 
   1  is Computer Engineering and General/Basic Subject 

 2   is Electrical and Electronic Engineering 
  3   is Computation Theory 

 4   is Computer Network and System 
   5  is Artificial Intelligence and Data Processing 

 6  is Data and IT Engineering 
   7  is Software Engineering and System Program 
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 8  is Operating System Hardware Technology and  
    Computer Applications 

9  is Computer Engineering Project, Seminar, and 
   Special Subjects 

- The last digit is the series of the subject.  
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3.2 Name, Surname, Academic Position, and Degree of Faculty Staffs 
3.2.1 Responsible Staff of the Program 

no. Name-Surname 
Acade-

mic 
Position 

Degree Field of Study Institute Country Year 

Lecture Hour 
(hr./week) 

Current 
Pro-
gram 

Up-
dated 
Pro-
gram 

*1 Mr. Phongphun Kijsanayothin Lecturer Ph.D. Computer Sci. Texas Tech University USA 2010 9 9 
    M.Eng. Computer Eng. Kasetsart University Thailand 2002   
    B.Eng. Computer Eng. King Mongkut's Institute of 

Technology Ladkrabang 
Thailand 1999   

*2 Mr. Rattapoom Waranusast Lecturer M.Eng. Computer Sci. Asian Institute of Technology Thailand 2005 14 14 
    B.Eng. Computer Eng. Chulalongkorn University Thailand 1998   
3 Mr. Panupong Sornkhom Lecturer M.Eng. Computer Eng. King Mongkut’s University of 

Technology Thonburi 
Thailand 2009 14 14 

    B.Eng. Computer Eng. Naresuan University Thailand 2001   
4 Mr. Settha Thangkawanit Lecturer M.Eng. Electrical Eng. Naresuan University Thailand 2008 10 10 
    B.Eng. Computer Eng. Naresuan University Thailand 2005   
5 Mr. Sirapop Kotcharat Lecturer M.Sc. Computer Sci. Chulalongkorn University Thailand 2004 8 9 
    B.Eng. Computer Eng. Chulalongkorn University Thailand 1999   

Remark * Main Responsible Staff of the Program
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3.2.2 Faculty Staffs in the Department 

No. Name-Surname 
Academic 
Position 

Degree (Field of 
Study) 

Experience 

1 Mr. Paisarn Muneesawan Assoc. Prof. -Ph.D.  
(Computer Engineering) 
-M.Eng.Sc  
(Electrical Engineering) 
-B.Eng 
(Telecommunication 
Engineering) 

-Principle of  Computer Networks 
-Computer Programming 
-Data Communication and Network 
-Computer and Data Communications 
-Computer Architecture and Organization 
-Speech Recognition and Processing 

2 Mr. Surachet Karnprachar Asst. Prof. -Ph.D. 
 (Electrical Engineering) 
-M.Sc. 
 (Electrical Engineering) 
-B.Eng. 
(Electrical Engineering) 

-Digital Communication   
-Telecommunication Engineering Laboratory II 
-Principles of Communications 
-Telecommunication Engineering Laboratory I 
-Satellite Communications 
-Stochastic Signals and Systems I 
-Coding Theory 

3 Mr. Tanit Malakorn Asst. Prof. -Ph.D. 
 (Electrical Engineering) 
-M.Sc.  
(Electrical Engineering) 
-B. Eng. 
(Control System 
Engineering) 

-Applied Electrical Engineering Mathematics 
-Special Topic in Signals and Systems 
-Control Systems 
-Control Systems for Computer Engineering 
-Special Topic in Computational Methods 

4 Mr. Yongyut Chonbodeech
alermroong 

Asst. Prof. -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 
-M.Eng. 
 (Electrical Engineering) 
-B.Eng. 
(Electrical Engineering) 

-Electromagnetic Fields and Waves I 
-Engineering Electronics 
-Optical Communications   
-Fundamental Electronics 
-Electronics for Computer Engineering 

5 Ms. 
Panomkhawn 

Riyamongkol Asst. Prof. -Ph.D.  
(Electrical & 
ComputerEngineering) 
-M.S.E.CE.  
(Electrical & 
ComputerEngineering) 
-B.Eng. 
(Electrical Engineering) 

-Computer Programming 
-Fundamental of Data Structures and Algorithms 
-Digital Image Processing 

6 Ms. Mutita Songjun Lecturer -Ph.D. 
 (Automatic Control & 
Systems Engineering) 
-M.Eng. 
 (Mechatronics) 
-B.Eng. 
(Electrical Engineering) 

-Digital Circuits and Logic Design 
-Electrical Engineering Laboratory IV 
-Control Theory 
-Control Systems 
-Microprocessors 
-Control Systems for Computer 

7 Mr. Niphat Jantharamin Lecturer -Ph.D.  
(Electronic and 
Electrical Engineering) 

- Electrical Circuit Analysis I 
- Electrical Engineering Laboratory I  
- Power Electronics   



TQF 2 
39 

 

No. Name-Surname 
Academic 
Position 

Degree (Field of 
Study) 

Experience 

-M.Sc. 
 (Dipl.-Ing. in Electrical 
Engineering) 
-B.Eng. 
(Power Engineering) 

- IIIumination Engineering  
- Photovoltaic System Technology 
- Power System Protection 
 

8 Mr. Akaraphunt Vongkunghae Lecturer -Ph.D. 
(Electrical Engineering) 
-M.Sc. 
 (Electrical Engineering)  
-B.Eng. 
(Electrical Engineering) 

-Digital Circuit and Logic Design II 
-Research Methodology in Science and 
Technology 

9 Mr. Suradet Jitprapaikulsar
n 

Lecturer -Ph.D. 
(Electrical Engineering 
& Computer Science) 
-B.Sc. 
(Mathematics) 

-Algorithm Analysis and Design 
-Principle of Software Engineering 
-Computer Programming 
-Advanced Computer Programming 
-Fundamental of Management 
Information Systems 
-Advanced Computer Programming 

10 Mr. Chairat  Pinthong Lecturer -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 
-M.Eng. 
 (Electrical Engineering)  
-B.Eng. 
(Electrical Engineering) 

-Electromagnetic Fields and Waves I 
-Telecommunication Engineering Laboratory II 
-Radio-Wave Propagation 
-Telecommunication Engineering Laboratory I 
-Communication Network and 
Transmission Lines 
-Antenna Theory 
-Mathematics for Approximation 
-Electromagnetic Theory 

11 Ms. Ponpisut Worrajiran Lecturer -Ph.D. 
(Bioengineering) 
-M.Eng. 
 (System Engineering) 
-B.Eng. 
(Electronic Engineering) 

-Electrical Engineering Laboratory II 
-Microcontroller & Microcomputer Interfacing 
-Microprocessors 

12 Ms. Woralak Kongdenfha Lecturer -PhD. 
(Computer Science 
and Engineering) 
-M.Eng. 
(Computer Engineering) 
-B.Eng. 
(Electrical Engineering) 

-Principle of Artificial Intelligence 
-Computer Engineering Project I 
-Special Topic in Computer Systems 
-Fundamental of Database Systems 
-Computer Engineering Project II 

13 Mr. Panus Nattharith Lecturer -Ph.D.  
(Mechatronics) 
-M.Eng. 
 (Mechatronics), Awards  
-B.Eng. 
(Electrical Engineering) 

-Research Methodology in Science & Technology 
-Microcontroller & Microcomputer Interfacing 
-Microprocessors & Microcomputers 
-Microprocessors 
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No. Name-Surname 
Academic 
Position 

Degree (Field of 
Study) 

Experience 

14 Mr. Suwit Kiravittaya Lecturer -Ph.D. 
(Electrical Engineering) 
-B.Eng. 
(Electrical Engineering) 

- 

15 Mr. Phongphun Kijsanayothin Lecturer -Ph.D.  
(Computer Science) 
-M.Eng. 
(Computer Eng.) 
-B.Eng. 
(Computer Eng.) 

-Compiler  
-Compiler Construction 

16 Mr. Piyadanai Pachanapan Lecturer -M.Eng. 
(Electrical Engineering) 
-B.Eng. 
(Electrical Engineering) 

-Electromagnetic Fields and Waves I 
-Electrical Engineering Laboratory IV 
-Electrical System Design 
-Power System Analysis 

17 Mr. Seangchai Mangkornthon
g 

Lecturer -M.Eng. 
(Telecommunications) 
-B.Eng. 
(Electrical Eng.) 

-Wireless Communications 

18 Mr. Panupong Sornkom Lecturer -M.Eng. 
(Computer Eng.) 
-B.Eng. 
(Computer Eng.) 

-Computer Programming 
-Computer Architecture & Organization 
-Computer Engineering Project I 
-Operating Systems 
-Computer Engineering Project II 
-Principle of  Network System Programming 

19 Mr. Settha Thangkawanit Lecturer -M.Eng. 
(Electrical Eng.) 
-B.Eng. 
(Computer Eng.) 

-Microcontroller and Microcomputer 
Interfacing 
-Microprocessor and Assembly Language 

20 Mr. Sirapop Kotcharat Lecturer -M.Sc. 
(Computer Sci.) 
-B.Eng. 
(Computer Eng. 
 

-Discrete Mathematics for Computer 
Engineering 
-Algorithm Analysis and Design 
-Computer Programming 

21 Mr. Rattapoom Waranusast Lecturer -M.Eng. 
 (Computer Science) 
-B.Eng. 
(Computer Eng.)  

-Computer Programming- 
-Principle of computer graphics 

22 Ms. Siriporn Deechasilarak Asst. Prof. -M.Eng. 
(Electrical Eng.)  
-B.Eng. 
(Material Science) 

-Computer Programming 
-Digital Circuit and Logic Design 

23 Mr. Sarawut Wattanawong
pitak 

Lecturer -M.Eng. 
(Electrical Engineering) 
-B.Eng 
(Electrical Engineering) 

-Power System Analysis 
-Fundamental of Electrical Engineering 
-Electrical Circuit Analysis I 
-Power and Industrial Electronics 
-Power System Analysis 
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No. Name-Surname 
Academic 
Position 

Degree (Field of 
Study) 

Experience 

24 Ms. Jiraporn Puksuk Lecturer -M.Eng. 
(Computer Science) 
-B.Eng. 
(Computer Eng.) 
 

-Computer Engineering Project I 
-Discrete Mathematics for Computer 
Engineering 
-Computer Programming 
-Fundamental of Database Systems 
-Operating Systems 

 
3.2.3 External/Special Lecturer 

None 
 
 
4.  Components on field experience (internship or cooperative education) 

From the requirement that graduates should have professional experience before 
entering the real work. The 305390 computer engineering training is included in the 
program. It is classified as a non-credit course. 

 
4.1 Standard of learning field experience 

Expectations after learning field experience are listed below. 
(1) Skill in the actual operation, understanding of the principles, and the need 
to learn more. 
(2) Ability to integrate knowledge and to learn to properly solve engineering 
problems using computer engineering technology as tools. 
(3) Having good interpersonal and ability to work with others. 
(4) Having the discipline for work and ability to understand and adapt to the 
culture of the organization. 
(5) Having creativity and courage to express it. 
 

4.2 Duration 
Summer Semester of the Third Year 

4.3 Schedule 
Full semester 

 
5.  Requirements for project work or research (if any) 

Computer engineering project courses no. 305491 and 305492 are in computer 
engineering program. The project topics must relate to the application of knowledge and 
technology in computer engineering. Solving real work problems is required.  The project is 
to enhance the skills of students in order to do research in computer engineering. Each 
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project must have not more than three students per topic. They must prepare and 
present a progressive report to the project advisor and project committee, who are 
lecturers in the department. They must also prepare project report in book format and 
deliver by the specified time. 

5.1 Brief Desciption 
Students who take a computer engineering project must be able to explain the 

relevant theory and the profit after finishing the project.  The scope of the project is 
bound by a specified period. 

5.2 Learning Outcomes 
Students can use the right tool for the implementation of the project and have 

skills in presenting the results. The project can be completed as a model to develop 
further. 

(1) Understanding of the principles.  
(2) Integration of the knowledge learned. Ability to properly solve engineering 
problems using computer engineering technology as tools. 
(3) Having good interpersonal and work with others. 
(4) Having the discipline for work. 
(5) Have the creativity and ability to exploit it. 

 
5.3 Duration 

First and second semesters of the forth year 
5.4 Credits 

6 credits 
 
5.5 Preparation. 
There is an announcement of the project, a list of advisors, and hours of 

counseling. Information about the project are provided and updated regularly. A 
completed project reports stored in the Faculty of Engineering library. Online access to the 
databases in the University Library is possible. 

 
5.6 Evaluation Process 
Evaluation of the project is done by first the presentation of the students to the 

project evaluation committee. Results from the project work must be shown and evaluate 
according to the project objective 

If there are more than one student per project, the student must declare their own 
work.  Project evaluation committee must evaluate their operation. 
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Section 4: Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment 
 

1. Development of Student Special Characteristics 
Identification of special student characteristics is in addition to the general 

expectations of the unversity expectation. Students who have special ability in creatively 
solving problems, capable of strong leadership, a high commitment to public service or a 
high level of IT skills, can relate to the teaching strategies / student activities in the 
development of those features. 

 
Special Characteristics Strategy / Student Activity 

Leadership, high responsibility and self-
discipline 

- Require a course in which students work as 
a group. The group must define a group 
leader. Everyone must involved in the 
presentation of the report in order to train 
the students to build leadership and a good 
group-working ability. 
- All students are cyclicly assigned as a leader 
in some activities. Student responsibilty must 
be trained. 
- Enhance the building up of self-discipline to 
regularly attend class on time. Strengthen the 
courage to ask question and post a 
comment. 

Ethical and professional conduct - Have student penalty on corruption, 
plagiarism or copy other work. 
- Have the knowledge of the impact on 
society and related Computer Crime Act. and 
/ or laws. 

Creativity - Projects are assigned to students in order to 
train their problem solving ability. Based on a 
knowledge-based theory, student are trained 
to use their creativity. 
- Promotion of the academic community to 
pursue ideas such as Robot Club and 
Computer and IT Club 
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Special Characteristics Strategy / Student Activity 
Personality Insertion of social dialogue into the class. 

Having good interpersonal communication 
and having a good habit of the lecturer. 

 
2. Development of learning outcomes in each side.  

Definition of the expected characteristics of the graduates must be in accordance 
to the expectation of Naresuan University and the Faculty of Engineering.  It is the 
following.  

 
2.1 Ethics 

2.1.1 Ethics Learning Outcomes 
(1) Understand and appreciate the culture of Thailand. Recognize the 
value of sacrifice and moral integrity. 
(2) Have discipline, punctuality, responsibility to themselves and 
society, respectation to the rules and regulations of the organization 
and society. 
(3) Have leadership and followership, Ability to work as a group and to 
resolve conflicts by priority. Having respect and listening to the 
opinions of others including respect for the human worth and dignity. 
(4) Able to analyze and assess the impact of the use of personal 
computers, knowledge engineering, social and environmental 
organizations. 
(5) Have technical and professional ethics. And responsibility as a 
professional. To understand the social context of the engineering 
profession in each branch. From past to present. 
(6) Have good attitude towards his (her) career. Expression of moral 
and ethical conduct in the practice and to others regularly.  
 

2.1.2 Strategies used in teaching ethics  
Program defines an insertion of the teaching discipline, loyalty, morality and 

ethics. It emphasizes on attendance and punctuality of students. Roles are defined in 
accordance in the working group. The social issues should be discussed in the relevant 
subjects. References must be correctly and completely given. Presenting is done only for 
an accurate information. Analysis and assessment on the impact of the use of knowledge 
must be done. 
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2.1.3 Strategies for evaluating ethic learning 
Assessment of the achievement of students in the various aspects. 
(1) Assessment of the timeliness of the students in attendance. 
(2) Evaluation from the opinions of fellow group 
(3) Evaluation of the student use of ethic principles. 
(4) Evaluation of the amount of fraud in exams and assignments. 
(5) Evaluation of references in student works and presented data. 
(6) Evaluation of the proposed concepts in the use of knowledge. 

 
2.2 Knowledge 

2.2.1 Knowledge Learning Outcome 
Students need to know and understand the facts, principles theories and 

procedures about computer engineering. It must cover the following. 
(1) Knowledge and understanding of basic mathematics, science, 
engineering and economics. Able to apply to the involved engineering 
involved and create innovative technologies. 
(2) Knowledge and understanding of the key principles both theoretical and 
practical in the content of Computer Engineering. It must extensive and 
modern international system. 
(3) Integration of knowledge in Computer Engineering with knowledge in 
other related fields. 
(4) Analysis and solving problems with the right approach including the 
application of tools, such as computer programs, etc. 
(5) Knowledge of professional engineering. Ability to use their knowledge 
and skills in their field and able to apply to realistic problems. 
 
2.2.2 Strategies used in teaching knowledge 
Use several teaching strategies. It must emphasize on the knowledge 

seeking ability of students. Assignments will focus on the integration of knowledge in 
various subjects. In addition, field trips are included. Experts with specific experience are 
invited as a speaker. 

 
2.2.3 Strategy for evaluating knowledge learning 
Assessment of student achievement and performance of students in the 

various aspects. 
(1) Quiz and Sub-tests 
(2) Mid-term exam and final exam 
(3) The report and presentation of the students in the class 



TQF 2 
46 

 

(4) Training/Internship report. The measurement and report from the market 
(5) Engineering projects 
 

2.3 Cognitive Skills 
2.3.1 Cognitive Skill Learning Outcome 
Students should have the skills of critical thinking, creative synthesis, 

application integration and extension of skills, knowledge, coupled with integrity and 
ethics. It must emphasize on the students' reasoning, understanding the origin and cause 
of the problem, solution concepts including their own. It needs not to be in a rote 
learning. Students must have characteristics of the cognitive learning skills to achieve the 
following. 

(1) Have good judgment. 
(2) Ablility to to collect, analyze, and summarize the issues and needs. 
(3) Ability to think critically and solve engineering problems systematically. 
It include the use of other data in the decision. 
(4) Having the imagination and flexibility in the deployment of relevant 
knowledge appropriately. Having innovation in the development or 
extension of existing knowledge creatively. 
(5) Capability to search for more knowledge on their own. It is necessary for 
lifelong learning and cope with changes of knowledge and new 
technologies. 
(6) Ability to apply both theoretical and practical knowledge from other 
disciplines. Able to take advantage of the performance of the engineering 
efficiency. 

 
2.3.2 Strategies used in teaching cognitive skill 
Focus on teaching the processes used in scientific and engineering 

problems. Presentation and discussion of new research results and case studies of the 
application of technology in computer engineering. Student must do term project for 
courses and the computer engineering project in the fourth year, the students must do 
research and make a group discussion. The program must have operating hours for the 
student work. 

 
2.3.3 Strategies for evaluating cognitive skills learning 
Measurement can be achieved by designing a test to student. Student must 

explain the concept of the solution and how to solve problems by applying the 
knowledge learned.  Instructor must avoid questions that have the answer. There should 
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be no question about the various definitions. Assessment of the ability of students must 
be done in all learned skills. 

(1) A process that students use to solve problems. 
(2) The answer to real-world problems. 
(3) Student project, which is a topic that the students do not know 
beforehand. 
(4) The performance of the students in the project. Both the integrity of the 
work and the presentation. 
(5) Researching for a group discussion. 
(6) Performance of the operation. 
 

2.4 Interpersonal skill and responsibility 
2.4.1 Interpersonal skill and responsibility learning outcomes 
After graduation, students need to work. The work relates to many people. 

Therefore, the ability to adapt to various groups of people. Is essential. The program must 
supplement with various features including following the students during the course and 
group classes, including general education to the program. The student should be able to 

(1) communicate with a diverse group of people effectively. They should be 
able to apply their knowledge in the field of professional communication in 
social issues appropriately. 
(2) take the initiative to resolve both personal and collective issues. 
(3) plan and take responsibility of their own learning. It must consistent with 
ongoing professional. 
(4) recognize the role and has a responsibility to work as assigned both 
individual and group work. They must be able to adapt and work with 
others, both as leaders and as efficiently. They must properly perform 
based on their responsibilities. 
(5) has a sense of responsibility for safety in the workplace, the 
environment and the society and the nation. 
 
2.4.2 Strategies used in teaching interpersonal relationships and 
responsibilities 
 
Teaching strategies used in the development of interpersonal relationships 

and responsibilities are as follows. 
(1) Use English textbook as a foreign language in some subjects. 
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(2) Use of teaching to assign a group work. The students need to coordinate 
with others across the course or they must search for information from 
others via interviews. 
(3) Training/Intership during summer semester of the third year must be 
taken to improve their skills in working with others. Students are 
encouraged to participate in club activities of the whole campus. 
 
2.4.3 Strategies for evaluating the learning of interpersonal skills and 
responsibility 
Assessment strategies of interpersonal relationships and responsibilities are 

as follows. 
(1) Evaluate the behavior and performance of students in a group 

presentation to the class and observe behaviors of the participants. 
(2) Evaluate of the internship report from the employer 
(3) Evaluate the performance of students in the student club activities. 
 

2.5 Numerical analysis skills in communication and information technology 
2.5.1 Learning skills in numerical analysis, communication and 
information technology 
Students should be able to communicate the results of the use of 

information technology and numerical analysis to others. They must 
(1) have the skills to use the computer for work-related professions as well. 
(2) have the skills to analyze the data, information, mathematical or 
statistical application in order to solve problems creatively. 
(3) be able to use the application of information technology and 
communications and advance them appropriately and effectively. 
(4) have communication skills in both speaking and writing. Able to convey 
meaning by using symbols. 
(5) can calculate and engineer in professional way. 
(6) be able to use information technology to communicate and present 
appropriately. 
 
2.5.2 Strategies used in teaching numerical analysis, communication 
and information technology 
Learning activities are included in various courses. Students must analyze 

the scenario and offer appropriate solutions. They must learn the techniques of 
information technology applications in a variety of formats. 
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2.5.3 Stratgies for evaluating the teaching in numerical analysis, 
communication and information technology 
Evaluation this skills may be taught in the course. Students may provide a 

solution, analysis of the problem and solution, and introduction of the concept of the 
solution. The performance analysis should be done in the class. Discussion/comments 
may be available between the academic staff and students. 

(1) evaluation of the proposed technique by using information technology 
and involved theory and mathematical statistics. 
(2) assessment of the ability to explain the reason for the limited use of 
tools, discussion of case studies. Presentation in the classroom. 
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A Mapping representing the Distribution of Responsibilities from a Curriculum 
Standard to each Course in a Category of General Courses 

 
The Headers of column in a Table Annex I-a mean 
 
1. Moral and Ethic 
 1.1 Be responsible 
 1.2 Be participate 
 1.3 Has public consciousness 
 1.4 Has ethical behavior 
 1.5 Respect in Thai language and tradition 
 
2. Knowledge 
 2.1 Has multilanguage skills 
 2.2 Criticize the Global and Asian traditions 
 2.3 Connect to current situation and life 
 2.4 learn to understand problems and the solutions using science and mathematics  
 
3. Intellectual Skill 
 3.1 Analyze problems using logical methods 
 3.2 Be creative 
 3.3 Know a method to improve behavior and health 
 
4. Social and Responsible Skills 
 4.1 Communicate to others using both great speaking and body language and via 
technology 
 4.2 Be intelligent to live with other people 
 
5. Numerical, Communicating and Technological Analysis Skills 
 5.1 Analyze, design and summarize text for presenting in both Thai and other Language 
 5.2 Apply media and technology for interpreting , communicating and planning life 
 
6. Psychmotor Skill 
 6.1 Practice to have a good health and mind 
 6.2 Develop an outstanding behavior and language usage that be approved 
international society 
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Table Annex I-a : A Mapping Representing the Distribution of Responsibilities from a Curriculum Standard to each Course  

General Course Category 

☻ Major responsibility  Minor responsibility 

Course 

1. Moral and Ethic 2. Knowledge 3. Intellectual Skill 4. Social and 
Responsible Skill 

5.Numerical,Com
municating and 
Technological 
Analysis Skill 

6.Psychmotor 
Skill 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 

1. General Course Category                   

1.1 Language Courses                   

001201 Thai Language Skills     ☻     ☻   ☻      

001211 Fundamental English ☻ ☻ ☻  ☻ ☻ ☻    ☻  ☻ ☻ ☻ ☻  ☻ 

001212 Developmental 
English ☻ ☻ ☻  ☻ ☻ ☻    ☻  ☻ ☻ ☻ ☻  ☻ 

001213 English for Academic 
Purposes 

  ☻  ☻ ☻ ☻    ☻  ☻ ☻ ☻ ☻  ☻ 

1.2 Humanity Courses                   

001223 Music Appreciation  ☻      ☻   ☻  ☻    ☻  

001224 Arts in Daily Life ☻ ☻     ☻  ☻ ☻   ☻   ☻   
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Table Annex I-a: A Mapping Representing the Distribution of Responsibilities from a Curriculum Standard to each Course (Cont.) 

General Course Category 

☻ Major responsibility  Minor responsibility    X  None 

Course 

1. Moral and Ethic 2. Knowledge 3. Intellectual Skill 4. Social and 
Responsible Skill 

5.Numerical, 
Communicating 

and 
Technological 
Analysis Skill 

6.Psychmotor 
Skill 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 

1.3 Social Courses                   

001232 Fundamental Laws for 
Quality of Life 

        ☻ ☻         

001237 Life Skills ☻ ☻ ☻ ☻   ☻ ☻  ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻    

1.4 Science Courses                   

001271 Man and Environment ☻   ☻  ☻  ☻  ☻   ☻      

001277 Human Behavior ☻ ☻      ☻    ☻       
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A Mapping representing the Distribution of Responsibilities from a Curriculum 
Standard to each Course in a Category of Special Courses 

 
The Headers of column in a Table Annex I-b mean 
 
1. Moral and Ethic 
  1.1 Understand and realize Thai tradition, Appreciate the system of moral, ethic, 
sacrifice and loyalty  
  1.2 Discipline, be punctual, be responsible for yourself and society, respect to 
rules of institutes and sociality 
  1.3 Be both a leader and follower, work in a team, deal with conflicts priorizedly, 
respect to other rights, be a good listener and respect to the worth and prestige of human 
  1.4 Analyze and assess consequences from using Engineering knowledge to 
people, institutes and environments. 
  1.5 Has both academic and professional ethics, be responsible in a role of 
profession and understand social roles of each major in Engineering from the past to 
present 
  1.6 Has a good vision of careers, show the moral and ethics while working and 
communicating to other people 
 
2. Knowledge 
  2.1 Has a knowledge and understanding of basic mathematics, basic science, 
basic engineering and economics for applying to related engineering application and 
develop new technological innovations 
  2.2 Has a knowledge and understanding related to important strategies in a 
Computer Engineering topics both theories and practices widely, systematically, 
internationally and modernly 
  2.3 Integrate Computer Engineering knowledge into other relevant areas 
  2.4 Analyze and solve problems using appropriate ways and apply to a proper 
equipment such as computer programs. 
  2.5 Has knowledge of Computer Engineering professional criteria and apply the 
knowledge to solve real problems 
 
3. Intellectual Skill 
  3.1 Has a good thinking and judgment 
  3.2 Collect, learn, analyze and summarize problems and need 
  3.3 Think, analyze and solve Engineering problems systematically and using 
information for making decisions efficiently 



TQF 2 
54 

 

  3.4 Has an imagination and flexibility for applying knowledge to develop 
innovations appropriately or extending knowledge creatively  
  3.5 Search and Seek further knowledge by yourself for a sustainable learning and 
being ready to knowledge and technology change 
  3.6 Apply knowledge theories, practices and other areas to perform Engineering 
work efficiently 
 
4. Social and Responsible Skills 
  4.1 Communicate to many types of people and speak both Thai and other 
languages efficiently, represent professional knowledge to society with appropriate topics 
  4.2 Be a leadership for raising points that can solve both personal and social 
problems creatively, represent both your point of view and team’s point of view 
appropriately, support and encourage to solve problems in any situations 
  4.3 plan and response to develop your learning that related to careers 
continuously 
  4.4 Understand your role and be responsible to do the work of personal and 
team mission, adjust and work in a team as a leader and follower efficiently, has 
appropriate behavior for your responsibilities 
  4.5 realize and be responsible to securities of working and aware of taking care of 
environments for society and nation 
 
5. Numerical, Communicating and Technological Analysis Skills 
  5.1 Has a computer skill for doing work related to careers well 
  5.2 Analyze Mathematical information or present statistics for solving related 
problems creatively 
  5.3 Apply modern communication technology appropriately and efficiently 
  5.4 Has communication skills both speaking, writing and showing meaningful 
symbol 
  5.5 Use calculable devices and Engineering equipments for performing careers 
related to Engineering work 
  5.6 Use technology to communicate, select presentation format appropriated to 
contents and various audiences efficiently 
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Table Annex I-b: A Mapping Representing the Distribution of Responsibilities from a Curriculum Standard to each Course 
Special Course Category 

☻ Major responsibility  Minor responsibility 

Course 

1. Moral and Ethic 2. Knowledge 3. Intellectual Skill 4. Social and 
Responsible Skill 

5.Numerical, 
Communicating and 

Technological Analysis 
Skill 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
2. Special Subject Category                             
2.1 Major Courses                             
2.1.1 Basic Mathematics and Science                             
252182  Calculus I       ☻ ☻             ☻   ☻     
252183  Calculus II       ☻ ☻             ☻   ☻     
252284  Calculus III       ☻ ☻             ☻   ☻     
256101  Principle of Chemistry     ☻ ☻ ☻ ☻     ☻ ☻  ☻ ☻  ☻  ☻        
261101  Physics  1 ☻ ☻ ☻    ☻ ☻     ☻ ☻ ☻ ☻ ☻   ☻   ☻ ☻ ☻ ☻  ☻ 
261102  Physics  2 ☻ ☻ ☻    ☻ ☻     ☻ ☻ ☻ ☻ ☻   ☻   ☻ ☻ ☻ ☻  ☻ 
2.1.2 Basic Engineering                             
301304 Engineering Economics  ☻      ☻      ☻          ☻   ☻  
302151 Engineering Drawing  ☻      ☻      ☻             ☻  
305171 Computer Programming          ☻   ☻          ☻      
2.2 Specific Special Courses                             
2.2.1 Required Courses                             
2.2.1.1 Computer Engineering Required Courses                             
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Table Annex I-b: A Mapping Representing the Distribution of Responsibilities from a Curriculum Standard to each Course (Cont.) 

Special Course Category 

☻ Major responsibility  Minor responsibility 

Subject 

1. Moral and Ethic 2. Knowledge 3. Intellectual Skill 4. Social and 
Responsible Skill 

5.Numerical, 
Communicating and 

Technological Analysis 
Skill 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
2.2.1.1.1 Technology for Applications Courses                             
305453 Artificial Intelligence        ☻       ☻         ☻     
305361 Database        ☻     ☻           ☻     
2.2.1.1.2 Technology and Software Procedure Courses                             
305111 Fundamental Skills for Computer Engineering  ☻           ☻  ☻ ☻    ☻         
305172 Computer Programming Laboratory          ☻   ☻          ☻      
305233  Algorithm Analysis and Design       ☻                      
305272 Advanced Computer Programming           ☻  ☻                 
305371 Software Engineering  ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻  ☻ ☻         ☻ ☻ ☻ ☻ ☻  
2.2.1.1.3 Basic Structure of System Courses                             
305131 Computer Mathematics I       ☻          ☻       ☻     
305132 Computer Mathematics II       ☻          ☻       ☻     
305214 Data Structures        ☻  ☻    ☻               
305346 Computer Networks        ☻      ☻            ☻   
305351 Computer System Engineering    ☻ ☻ ☻  ☻ ☻ ☻  ☻ ☻ ☻ ☻  ☻      ☻ ☻ ☻ ☻  ☻ 
305383 Operating Systems        ☻      ☻           ☻    

  



TQF 2 
57 

 

 
Table Annex I-b: A Mapping Representing the Distribution of Responsibilities from a Curriculum Standard to each Course (Cont.) 

Special Course Category 
                                                            ☻ Major responsibility  Minor responsibility 

Course 

1. Moral and Ethic 2. Knowledge 3. Intellectual Skill 4. Social and 
Responsible Skill 

5.Numerical, 
Communicating and 

Technological Analysis 
Skill 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
2.2.1.1.3 Basic Structure of System Courses                             
305232 Applied Probability for Computer Engineering       ☻          ☻       ☻     
305331 Theory of Computation       ☻          ☻       ☻     
2.2.1.1.4 Hardware and Computer Architecture Courses                             
303213 Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering  ☻      ☻      ☻               
303242 Electronics for Computer Engineering        ☻     ☻              ☻  
305224 Digital Logic       ☻       ☻               
305332 Digital Signal Processing        ☻  ☻    ☻               
305381 Microprocessor and Assembly Language        ☻                   ☻  

305382 Computer Architecture and Organization        ☻                  ☻   
305384 Microcontroller and Microcomputer Interfacing         ☻        ☻     ☻   ☻    
2.2.1.1.5 Project Courses                             
305491 Computer Engineering Project I ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 
305492 Computer Engineering Project II ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 
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Table Annex I-b: A Mapping Representing the Distribution of Responsibilities from a Curriculum Standard to each Course (Cont.)  
Special Course Category 

                                                            ☻ Major responsibility  Minor responsibility 

Course 

1. Moral and Ethic 2. Knowledge 3. Intellectual Skill 4. Social and 
Responsible Skill 

5.Numerical, 
Communicating and 

Technological Analysis 
Skill 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
2.2.2 Required Language Courses                             
205200 Communicative English for Specific Purposes             ☻     ☻        ☻  ☻ 
205201 Communicative English for Academic Analysis             ☻     ☻        ☻  ☻ 
205202 Communicative English for Research Presentation             ☻     ☻        ☻  ☻ 
2.3.2 Computer Engineering Elective Courses                             
305273 Personal Process for Software Development  ☻   ☻ ☻        ☻      ☻         
305274 Software Process and Quality Assurance  ☻   ☻ ☻     ☻ ☻  ☻   ☻ ☻           
305275 Software Design    ☻    ☻  ☻     ☻  ☻ ☻ ☻       ☻  ☻ 
305276 Software Verification and Validation        ☻ ☻ ☻ ☻ ☻            ☻     
305321 Control Systems for Computer Engineering        ☻ ☻     ☻         ☻ ☻     
305352 Introduction to Human Computer Interaction        ☻ ☻ ☻   ☻ ☻ ☻  ☻        ☻  ☻  
305358 Robotics Engineering I       ☻  ☻     ☻ ☻  ☻    ☻  ☻ ☻   ☻  
305362 Computer and Information Security    ☻ ☻        ☻         ☻   ☻  ☻  
305363 Electronic Commerce         ☻       ☻            ☻ 
305364 Social Network Programming   ☻ ☻     ☻ ☻   ☻           ☻ ☻   ☻ 
305372 Compiler Construction          ☻     ☻      ☻        
305373 Team Process for Software Development  ☻ ☻  ☻ ☻        ☻    ☻ ☻  ☻     ☻  ☻ 

  



TQF 2 
59 

 

Table Annex I-b: A Mapping Representing the Distribution of Responsibilities from a Curriculum Standard to each Course (Cont.)   
Special Course Category 

☻ Major responsibility  Minor responsibility 

Course 

1. Moral and Ethic 2. Knowledge 3. Intellectual Skill 4. Social and 
Responsible Skill 

5.Numerical, 
Communicating and 

Technological Analysis 
Skill 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
305375 Software Construction and Evolution    ☻    ☻     ☻           ☻     

305376 Introduction to Software Architecture   ☻     ☻ ☻ ☻ ☻  ☻ ☻ ☻ ☻ ☻      ☻ ☻ ☻  ☻ ☻ 
305391 Special Topic in Computer Engineering   ☻     ☻                  ☻   
305392 Special Topic in Computer and System   ☻     ☻                  ☻   
305393 Special Topic in Human Computer Interaction   ☻     ☻       ☻           ☻   
305394 Special Topic in Embedded System    ☻     ☻       ☻           ☻   
305395 Special Topic in Robotic   ☻     ☻       ☻           ☻   
305396 Special Topic in Software Engineering   ☻  ☻   ☻                  ☻   
305432 Computer Graphics        ☻ ☻    ☻ ☻ ☻  ☻      ☻ ☻ ☻  ☻  
305434 Digital Image Processing        ☻      ☻          ☻ ☻    
305438 Multimedia        ☻      ☻          ☻ ☻    
305445 Network System Programming    ☻ ☻   ☻     ☻         ☻   ☻  ☻  
305454 Advanced Artificial Intelligence        ☻  ☻ ☻  ☻  ☻         ☻ ☻  ☻ ☻ 
305452 Robotics Engineering II       ☻ ☻ ☻     ☻ ☻  ☻    ☻      ☻  
305455 Pattern Recognition        ☻  ☻ ☻  ☻  ☻          ☻  ☻ ☻ 
305456 Computer Vision        ☻ ☻ ☻   ☻ ☻ ☻  ☻       ☻   ☻  
305463 Management Information Systems    ☻    ☻ ☻  ☻  ☻    ☻    ☻    ☻  ☻  
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Table Annex I-b: A Mapping Representing the Distribution of Responsibilities from a Curriculum Standard to each Course (Cont.) 

Special Course Category 
                                                                       ☻ Major responsibility  Minor responsibility                                              

Course 

1. Moral and Ethic 2. Knowledge 3. Intellectual Skill 4. Social and 
Responsible Skill 

5.Numerical, 
Communicating and 

Technological Analysis 
Skill 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
305464 Distributed Application    ☻    ☻ ☻  ☻  ☻    ☻    ☻    ☻  ☻  
305465 Data and Application Integration   ☻     ☻ ☻ ☻ ☻  ☻ ☻   ☻      ☻ ☻ ☻  ☻ ☻ 
305466 Foundation of IT Services    ☻    ☻ ☻  ☻  ☻    ☻    ☻    ☻  ☻  
305467 Foundation of IT Governance     ☻    ☻ ☻  ☻  ☻    ☻    ☻    ☻  ☻  
305472 Service Oriented Architecture   ☻ ☻    ☻ ☻ ☻ ☻  ☻ ☻  ☻   ☻ ☻   ☻ ☻ ☻  ☻ ☻ 
305481 Embedded System        ☻ ☻ ☻   ☻ ☻ ☻  ☻        ☻    
4. Required Courses (none credits)                             
305390 Training in Computer Engineering  ☻         ☻      ☻    ☻        

 



TQF 2 
61 

 

 
Section 5: Criteria in the Evaluation of Students 

 
1.  Rules or guidelines for the grading 
 Evaluation and graduation are according to University regulations. 
 
2.  Process Verification of Student Achievement 

2.1 Verification learning during the study 
Verification system must be determine to verify the achievement of student learning 

as part of the system of internal quality assurance. It must be put into operation. External 
assessors must be able to detect it.  

Verification of the achievement of student learning in the course level can be done 
by setting a verifying committee within the department.  

Verification of the program can be achieved by a system of quality assurance. 
 
2.2 Verification of student learning after graduation 
Verification strategies for establishing the learning outcomes of students must 

emphasize on the carreer achievement of the graduates. It must be done continuously and 
given feedback in order to improve the teaching and learning process. It must integrate into 
the program. This include the assessment of the quality of the course and the satisfaction of 
the employee. The study is to analyze the following information. 

(1) The working position of graduates. Assessment of each graduate who graduated is 
done in terms of time to find work and comments on knowledge, skills, confidence 
of graduates in the job.  
(2) Monitoring of the employer by asking for interviews or questionnaires. This is done 
in order to assess the satisfaction of graduates graduating and working in their 
company. 
(3) Assessment of graduates to a career. In terms of the availability and knowledge of 
the subject they study as well as other related fields. 
(4) Comments from external experts on the student class attendance and other 
features associated with the learning process. 

 
3. Criteria for graduation 

According to University regulations (2006) and University regulations. (Amendment No. 
3) Act 2551. It is as follows.  
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3.1 Students who can earned a degree, diploma or certificate must have the 
following qualifications. 

3.1.1 Students have complete credits and have taken university courses as 
prescribed in the program. 

3.1.2 A cumulative GPA of at least 2.00 throughout the program. 
3.1.3 Take no more than two times the duration of study specified in the 

program. This is not include the on-leave time as stated in the University. 
Announcement on this issue in 2006. 

3.1.4 No liability of any obligations to the University. 
3.1.5 Have dignity and honor as students of the University 

3.2 Students, who have expressed a desire to graduate, must have the following 
qualifications.  

3.2.1 Studying in the last semester of the program. 
3.2.2 Pass all compulsory in accordance with the University. 
3.2.3 Students with qualifications as specified in 3.2.1 and 3.2.2 should show 

apply for graduating. 
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Section 6: Faculty Staff Development 
 
1.  Preparation of new faculty staff 

1. New lecturer must join the introductory meeting organized by the university annually. 
He (She) must get to know the campus according to the standard set by higher 
education quality assurance. They must learn the development of teaching skills, 
etc.. 

2. For a special lecturer who is coordinated by the Department, he (she) must know the 
purpose of the course and get the necessary document.  

 
2. Development of knowledge and skills to the faculty staffs 

2.1 The development of teaching skills, measurement and evaluation 
Encourage staffs to participate in the development of teaching skills, measurement 

and evaluation. Support the training cost. 
2.2 Development of other academic and professional aspects 

1. Financially support the staffs to participate in seminars  
2. Encourage faculty to rise their academic positions. 
3. Funding in academic presentations both domestically and abroad. 
4. Faculty of Engineering has prepared Naresuan Engineering Journal for 

publishing academic articles of graduate students and faculty staffs 
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Section 7: Quality Assurance of the Program 
 

1. Program Management 
Management is performed according to the standard set by Thai Qualifications 
Framework in Higher Education and Quality Assurance in Education of the University. 
1.1  There is a program-responsible staff. The staff must respond for the quality of the 

course in accordance with the standards of the course. Course development and 
evaluation must meet the needs of modern society. 

1.2 Arrangement of a meeting of the program-responsible staffs must be done together 
with lecturers and those related to teaching, such as the graduate student, alumni 
including experts in related fields. This should be regularly done in order to provide 
feedback or suggestions on the development of the course. and teaching.  

1.3 The monitoring and evaluation of the students in all courses through the Faculty or 
the Academic Committee of the Department must be done. 

1.4  Have a assessment system and satisfaction survey of students as well as an 
assessment of the effectiveness of teaching and learning in order to improve further 
the teaching. 

1.5  There is a system for teaching including the preparation of course syllabus and 
lesson plans that cover all course content with the teaching process that is both 
practical seminars, lectures, field trips and study on their own. Students must aware 
of the criteria for assessment. 

1.6 There are activities to promote morality and ethics training. 
1.7 There is an invitation of experts from outside the institution as a lecturer or 

instructor in order to make teaching effective. This includes providing skills 
development programs for faculty teaching regularly. 

1.8 All bachelor of Engineering program must be accredited by the Board of Higher 
Education. 

 
2.  Resource management in teaching 

2.1 Budget Management 
There is an annual budget allocation from the Faculty. Both revenue and capital 

budget are for the purchase of textbooks, instruction media, audiovisual equipment, 
computer, material, equipment and learning support material. They are also to support 
teaching and learning theory and practice and to create an appropriate environment for 
discovery and self-learning of students. It also supports the management of the shared 
resource at the department level, faculty level and outside of the campas. 
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2.2 Existing Resource for Teaching 

The Faculty has prepared the books, textbooks and online service search through the 
services of the University Library and the Faculty Library. The books and documents related 
to Engineering is as follows.  

 
- The University Library of has materials in Science and Technology as follows: 

  textbooks  :  in Thai    56,209  volumes 
     :  in English   24,411  volumes 
  journals  :  in Thai   60  titles 
     :  in English   25  titles 
  Database      30  databases 
  Audiovisual and video :  in Thai   2264  items 
     :  in English   956  items 

-  The Library of the Faculty of Engineering has (data retrived in 2011).  
  textbooks  :  in Thai   6,846  volumes 
     :  in English   2,557  volumes 
  journals  :  Domestic    51  titles 
     :  International    28  titles 

  Audiovisual and video :  CD ROM   1400  CDs 

There is a preparation of a computer lab for students to use in research and learning. 
In addition, the faculty has devices to support the teaching and practice sufficiently. 

 

2.3 Provision of additional resources for teaching and learning 
Preparation of budgets by coordinating with the Office of the University Library for 

the purchase of books and related texts. Procurement is open to students and lecturers to 
suggest books as well as other necessary media. The library hasprepare for the purchase of 
text books or technical journals. It also provides funds for the purchase of durable materials 
and laboratory equipment to support learning and teaching. 

 

2.4 Assessment of the adequacy of resources 
Preparation to support the teaching course must follow 
- Announcement from Ministry of Education 2005 no. 14 on the quality assureance of 

the teaching course 
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- Announcement from Commission on Higher Education 2005 about the practices, 
guidelines and actions for the degree course in distance education.  

- Announcement from Ministry of Education in compliance with the Higher Education 
Act in 2006 with the mission of the university administration and standards for the creation 
and development of knowledge-based society and social learning. 

 
An objective assessments of the adequacy of the resources required by the above 

are 
- Conduct a survey of students in the use of resources to support teaching and 

learning. 
- Brainstorming meeting of lecturers who use teaching resources. 
 

3.  Administration of staff 
3.1 New faculty staff 
The process of getting a new staff starts by sending an application to the Department 

for internal evaaluation. The faculty board will consider the requirement/conditions in the 
second round. If the faculty board approves, it will be presented for approval at the 
university board. 

 
3.2 Participation in the planning of the faculty. Monitoring and reviewing the 

program  
Process of consultation and participation of faculty in the pursuit of the quality of the 

program. There is an annual review and planning for improvements to the program. Action 
by the Academic Faculty Board and program-responsible staff. 
 

3.3 The appointment of special lecturer  
Policy in the appointment of special (external) lecturer faculty must be approved by 

specialists in the Department and the workload of the faculty staff must be full.  
 

4. Administration of support staff 
4.1 The qualification specified to the position 
Based on the regulation of the Thai civil service system 
4.2 Knowledge increment for working 
Support training, study tours or training. By doing research with other staffs. The 

budget allocation both at the faculty and department level. 
 
 

5.  Support and advise students 
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5.1 Academic advising to students 
(1) There is an invitation of experts from the business or industry sector. They must 

have experience as a teacher in various subjects in order to convey to the student 
experience. 

(2) Teaching assistants must have appropriate knowledge. 
(3) The Faculty has appointed an academic advisor to all students. For students who 

have difficulty in learning, they can come to talk with academic advisors. By the faculty staff, 
they must serve as academic advisor and everyone must be office hours, so that students 
can consult. 

 
5.2 Student Appeals 

According to University regulations governed in 2006. 
 

6.  Needs of the labor market, society and / or the satisfaction of the graduates 
 (1) Arrange seminars. to develop the students pace with modern science. 
 (2) Study the labor market in order to comply with. 
 (3) There is a monitoring and evaluation of satisfaction of graduates and the 

employer continually 
 (4) There are activities of students in a course that has been involved in social 

development. 
 
en. Performance indicators (Key Performance Indicators). 
 
 
7.  Key Performance Indicators 
 Quality assurance and teaching management are to provide the graduate with at 
least the minimum standards according to prescribed learning outcomes. The performance 
indicators are as follows. 

Indicator of operating performance. Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 
7.1 Faculty staff of at least 80%  participates  in the 
planning, monitoring and review of program 
performance.  

X X X X  
 

7.2 Details of the course according to TQF 2 must 
consistent with the Thai Qualifications Framework 

X 
 

X X X  
 

7.3 Details of the course according to TQF 3must be 
prepared before the beginning of each semester. For 
all courses in the program. 

X X X X  
 

7.4 Reports on the results of the course and report on 
the implementation of field experience by TQF 5 and 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Indicator of operating performance. Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 
TQF 6 must be finished within 30 days after the end of 
the semester for all courses offered. 
7.5 Reports on the results of the implementation of 
the program (TQF 7) must be sent within 60 days after 
the end of the semester.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

7.6 Verification of achievement of students according 
to the learning outcomes specified in the TQF 3 and 
TQF 4 (if any), for at least 25% of the courses offered 
in each academic year. 

 
≥25 

 
≥25 

 
≥25 

 
≥25 

 
 

7.7 Having a development / improvement of teaching 
strategies or assessment for learning according to the 
evaluation of the performance reported in the last-
year TQF 7.  

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.8 New faculty staff (if any) are given orientation or 
advice on the management of teaching. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

7.9 All staffs must be taken a development in  in the 
academic or professional field at least once a year. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

7.10 Number of support staff, who are taken. a 
development in academic and / or professional 
program, is not less than 50% per year.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

7.11 Satisfactory level of the final-year students / 
graduate on quality of the program must have an 
average of at least 3.5 points from 5.0. 

    
X 

 
 

7.12 Satisfaction of employers with new graduates. 
must have an average of at least 3.5 points 5.0. 

     
X 

7.13 Percent of all courses offered with speakers from 
the private sector / public lectures of at least one 
time. 

(75) 100 100 100  

7.14 Percent of basic engineering courses with Tutorial. 100 100 100 100  
7.15 Percent of compulsary engineering courses with 
Tutorial. (50)  (100) 100 100  

7.16 Percent of students in courses that use PDCA 
system to enhance the teaching/learning 

75 100 100 100  

7.17 Percent of students that passed the English exam 
in the first time according to the university regulation. 

   25  

7.18 Percent of students passed the IT exam in the first 
time according to the university regulation. 

   75  

7.19 Percent of graduates were employed / self-
employed in the first year after graduation. 

    80 

7.20 The average salary higher than the salary 
prescribed by the Thai Civil Cousel. 

    × 
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Remarks: 1. Indicators no. 7.1 to 7.12 are indicators provided by Thai Qualification 

Framework (TQF). The indicators 7.3 and 7.5 are adjusted according to the 
University 

 2. Indicators no. 7.13 to 7.21 are indicators according to the policy 
framework of the university. 

`` 3. Indicator no. 7.22 is a indicator according to the faculty policy. 
 4. Individual program can have more indicators to reflect the 

characteristics of graduate but it must have at least the indicator no. 7.1 – 
7.20 

 
The program that be announced as a qualified program by the Higher Education 

Qualifications Framework must achieve its target as shown in the indicators 7.1 -7.12 for at 
least two academic years (for 4-year program). 

For other indicators, which are from the university/faculty regulation. Quality 
Assurance will determine the criteria for further evaluation. Program-responsible staff must 
try to achieve all indicators by the year 2013, the second year of the curriculum developed 
by TQF. It must be maintained at least at minimum target to continuously improve the 
quality of graduates. 
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Section 8: Evaluation and Improvement of the Program 
 

1.  Evaluate the effectiveness of teaching 
1.1 Evaluation of teaching strategies 

Prior to teaching, teaching strategies should be evaluated by the instructor or 
department level, and / or consultation with experts in program or teaching methods. During the 
latter part of the course, it should be analzed by the students and by the analysis of the 
students' learning.  

To improve the assessment process,  the issues / suggestions for improvement must 
be compiled for adjusting the course further. 

1.2 Assessment the lecturer skills by the usage of teaching strategies 
Students should evaluate the course in all aspects. Teaching strategies, skills, 

punctuality, clarified goals, course objective, clarify the course evaluation and the medium of 
instruction in all courses. 

The assessment can be done by 
- Assessment by students in each course 
- Observations of the course / program chair ad / or teaching team. 
- Overall evaluation of the course by new graduates.  
- Tests of student learning outcomes comparable to other institutions in the 

same course. 
2.  Assessment of the program as a whole 

At the end of the course, learning outcomes of each course must be evaluated. The 
lecturer reports the results of the course. They include the evaluation and verifying the results 
of the study in the course of their responsibilities and problems / barriers and suggestions and 
prepare a report on the implementation of the program as a whole at the end of the academic 
year. 
3. Evaluation of the implementation of the program profile 

The Annual Quality Assessment is performed according to indicators of performance 
specified in Section 7 no. 7. It must be done by the Evaluation Committee appointed by the 
University. 
4. Reviewed the evaluation and improvement planning 

Analyze the performance and effectiveness of the overall program management from 
the report on the implementation of the program as a whole. Key is that whether the graduates 
achieve the learning outcomes expected or not. This includes the analysis of the continuous 
improvement program every five years. 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ชื่อย่อ (ไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Eng. (Computer Engineering)  

  
3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวน  148 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2552 หลักสูตร 4 ปี ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

   รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
6.2  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551 
6.3  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

 คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2555 

 สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 169(3)/2555 เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2557 
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรคอมพิวเตอร์ 
8.2 วิศวกรซอฟต์แวร์ 
8.3 นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 
8.4 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
8.5 ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ 
8.6 นักพัฒนาเว็บไซต์ 
8.7 ผู้จัดการซอฟต์แวร์ 
8.8 ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8.9 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.10 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8.12 นักพัฒนาระบบ เป็นต้น 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห)์ 

หลักสูตร
ปัจจุบนั 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายพงศ์พันธ ์ กิจสนาโยธิน อาจารย ์ Ph.D. Computer Science Texas Tech University สหรัฐอเมริกา 2553 9 9 
    วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ไทย 2545   
    วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ไทย 2542   

2 นายรัฐภมูิ  วรานุสาสน ์ อาจารย ์ M.Eng. Computer Science Asian Institute of 
Technology 

ไทย 2548 14 14 

    วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2541   
3 นายภาณุพงศ์                               สอนคม อาจารย ์ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุร ี
ไทย 2552 14 14 

    วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2544   
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 สู่สังคมแห่งความสุขอย่างมีภูมิคุ้มกัน (พ.ศ. 

2555 – 2559) กล่าวถึง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
การวิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานด้านต่างๆ อาทิเช่น 
การพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้างฐานข้อมูล ด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต 
การตลาด ไปจนถึงการบริโภค ให้มีความถูกต้องและเข้าถึงได้ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของ
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานภายใต้บทบาทภาคีการพัฒนาต่างๆ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย      
ปี พ.ศ. 2554 – 2563 (IT 2020 Conceptual Framework) ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การใช้งานคอมพิวเตอร์ได้แพร่หลายทั่วไป ดังจะเห็นได้จากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในภาระกิจต่างๆ 

ของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ นอกจากนี้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างรวด เร็วท าให้
การใช้งานอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนี้น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เครือข่ายสังคมในรูปแบบใหม่ได้ก่อก าเนิดขึ้น การพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์จึงยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นผู้ที่จะช่วย
ชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และรองรับการแข่งขันทาง
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้
เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจในผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อสังคม โดยต้อง
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ปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่พร้อมทั้งวิชาการและคุณธรรม 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการการขยายตัวและการใช้งานคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่อง การใช้เครือข่ายความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคม และการใช้คอมพิวเตอร์
ทุกหนทุกแห่งได้กลายเป็นสิ่งปกติธรรมดา ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ก่อให้เกิ ด
เครือข่ายสังคมในรูปแบบใหม่ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รายวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติที่สนับสนุนการสอนวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมของคณะ

วิทยาศาสตร์ รายวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรายวิชาในหมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
เปิดสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ส าหรับนิสิตสาขาวิชา

ต่างๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนิสิตสาขาวิชาอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ต้องการมีความรู้
พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้การเลือกเรียนวิชาดังกล่าว ต้องข้ึนอยู่กับความสอดคล้องของหลักสูตรอ่ืนๆ ใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13.3 การบริหารจัดการ 
แต่งตั้งผู้จัดการรายวิชาทุกวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน และนิสิตใน

การพิจารณา ข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ปรัชญา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งมั่นพัฒนา

วิชาการ สู่การผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เปี่ยมด้วยทักษะในการปฏิบัติงานจริง โดย
สามารถแสวงหาความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ พร้อมทั้งสามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้
สู่สังคมไทย 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในวิชาชีพสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง

ของการติดต่อระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human and Computer Interaction) ระบบ
ฝังตัว (Embedded System) และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ในลักษณะ
บูรณาการ 

2. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ โดยมีจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร และความ
ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 

3. มีความใฝ่รู้ และ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
4. มีทักษะในการคิด สร้างสรรค์ และประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีแผนในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดโดย ศธ. และในการด าเนินการจะมีความสอดคล้องกับกรอบ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีแผนการพัฒนากลยุทธ์ และ
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญดังนี้ 

แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1 .  พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้บัณฑิตมี อัต
ลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่ง
คิด เก่งครองชีวิต และเก่ง
พิชิตปัญหา เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
 

1. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดย
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ 
(1) ห้องเรียนที่มีโสตทัศนูปกรณ์ท่ี

ครบถ้วน สะอาด มีขนาด
เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 
และสอดคล้องกับลักษณะของ
รายวิชา  

 
 
 

1.1 ร้อยละของจ านวนห้องเรียน
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกล
ยุทธ์ที่ 1(1)  

1.2 สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาห้องสมุด 

1.3 มีการรับรองห้องปฏิบัติการ
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แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
(2) ห้องสมดุ ที่มีหนังสือ และ

เอกสารทางวิศวกรรมครบทุก
สาขาวิชา และมีระบบสืบค้น
ออนไลน์   

(3) ห้องปฏิบัติการ ที่มีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ท าการทดลอง
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมครบทุก
สาขา 

(4) ห้องคอมพิวเตอร์ที่มี
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมที่จ าเป็น 

(5) พ้ืนที่สันทนาการที่เอ้ืออ านวย
ต่อกิจกรรมต่างๆของนิสิต 

 
2. พัฒนากระบวนการการเรียนรู้

ตามหลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่ง
ผลที่บัณฑิตมีความสามารถใน
การประยุกต์และบูรณาการ
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามวิชาชีพ   
(1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การศึกษาด้วยตนเอง 
การศึกษานอกสถานที่ และ
การบรรยายพิเศษจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกตามราย
สาขา 

(2) จัดให้มีระบบสนับสนุน
การศึกษานอกสถานที่ที่มี
คุณภาพ 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

จาก  สภาวิศวกร 
1.4 สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการ

พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ 
1.5 สัดส่วนของพ้ืนที่สันทนาการ

ต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของคณะฯ 
1.6 ผลประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ปัจจัยพื้นฐาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1 ร้อยละของรายวิชาพ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรมที่มี             
E-learning 

1.2 สัดส่วนงบประมาณที่ใช้
สนับสนุนการดูงานนอก
สถานที่ 

1.3 สัดส่วนงบประมาณที่ใช้
สนับสนุนกิจกรรมนอก
สถานที่  เช่น การออกค่าย
อาสาของนิสิต 

1.4 ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนร่วม  
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แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ทักษะภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
3. พัฒนาระบบการประเมินผล

การศึกษาที่ช้ีวัดระดับขีด
ความสามารถของบัณฑิต 
(Competency Based 
Assessment) 

 
 

1.5 มีกิจกรรมหรือโครงการที่
สนับสนุนการใช้
ภาษาอังกฤษของนิสิต 

 
3.1 จัดให้มีการสอบ pre-test 

เพ่ือเตรียมความพร้อม 
3.2 มีฐานข้อมลูของแนวข้อสอบ

วัดระดับขีดความสามารถ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในงานด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
และมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
ศธ. ก าหนด 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการ  และ
หน่วยงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม 
ในสาขาที่เก่ียวข้อง 

2. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากลที่ทันสมัย 
และสอดคล้องกับที่สภาวิศวกร
ก าหนด 

3. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

4. เชิญผู้ เชี่ ยวชาญทั้ งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 

1.1 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

1.2 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในด้านทักษะความรู้  
ความสามารถในการท างาน  
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

1.3 มีเอกสารแสดงหลักสูตรตาม 
มคอ. ครบถ้วน 

3. พัฒนาบุคลากรทางด้าน
การเรียนการสอนและ
บริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติงาน

1.  สนับสนุนบุคลากรด้านวิชาการให้
ท างานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอกและ/หรือสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนทักษะ โครงการ
ฝึกอบรม โครงการศึกษาดูงานแก่
บุคลากร 

1.1 ปริมาณงานบริการวิชาการ
และ/หรอืจ านวนโครงการดู
งาน  ฝึกอบรมต่อจ านวน
อาจารย์ในหลักสูตร  

1.2 สัดส่วนเงินงบประมาณที่
สนับสนุน 



มคอ.2 
10 

 

แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จรงิ 
 

2.  มีการประเมินผลการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.3 รายงานผลการประเมินการ
เรียนการสอน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2549 ระบบ

การศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลาและ
จ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับและใช้ระยะเวลาเรียน
ประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา ให้มีจ านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ใน
ภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

การคิดหน่วยกิต 
- รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่ า 45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบ
ทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  วัน-เวลาราชการ 
ภาคการศึกษาต้น    เดือน มิถุนายน    ถึง เดือน ตุลาคม 
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน          เดือน มีนาคม      ถึง เดือน พฤษภาคม 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
นิสิตแรกเข้าอาจมีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งทักษะและความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนิสิต เนื่องจากต ารา เอกสารและข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทย นอกจากนี้
นิสิตอาจยังมีปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก
เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างข้ึน ต้องดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ทีน่ิสิตต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
1. กรณีที่นิสิตจ าเป็นต้องปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทางคณะฯ

อาจจัดกิจกรรมเสริมความรู้พิเศษหรือจัดแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนิสิตตามความเหมาะสม 
2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้

ค าแนะน าแก่นิสิต และติดตามการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 
3. จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตและการดูแลนิสิต เช่น วันพบผู้ปกครอง 

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่พร้อมทั้งแนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน และการแบ่งเวลา 
ในสถาบันฯ จัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น  

4. จัดให้มีวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมุ่งเน้นที่ปรับพ้ืนฐานของผู้เรียนให้มีความพร้อมใน
การเรียนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
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คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
 2.6.1.  งบประมาณรายรับ  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. งบประมาณแผ่นดิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2. งบประมาณรายได้ 4,071,000 4,071,000 4,071,000 4,071,000 4,071,000 
รวมรายรับ 4,271,000 4,271,000 4,271,000 4,271,000 4,271,000 

 
2.6.2.  งบประมาณรายจ่าย  

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและ 
   วัสด ุ

3,840,000  3,840,000  3,840,000  3,840,000  3,840,000  

2. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ   
   สิ่งก่อสร้าง 

1,648,000  1,648,000  1,648,000  1,648,000  1,648,000  

3. หมวดเงินอุดหนุน  2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000  
รวม  8,288,000   8,288,000   8,288,000   8,288,000   8,288,000  

จ านวนนิสิต 320 320 320 320 320 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 
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2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2549  (ภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3 และภาคผนวก 4) 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วย

กิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบคือ 
- การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน 

ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนิสิต เพ่ือ
นับเป็นหน่วยกิต เทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (ภาคผนวก) 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  3.1.1 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา เกณฑ ์ศธ 
พ.ศ. 2548 

เกณฑ์ 
มคอ. 1 

พ.ศ. 2552 

โครงสร้าง
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 84 112 
2.1. วิชาแกน  30 30 

2.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

- - 21 

2.1.2 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  - 9 

   2.2  วิชาเฉพาะด้าน - 36 82 

2.2.1 วิชาบังคับ - - 70 

2.2.1.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - - 67 

   2.2.1.1.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์  - 3 6 
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   2.2.1.1.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์ 

- 9 11 

   2.2.1.1.3 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ - 12 22 

   2.2.1.1.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

- 12 22 

   2.2.1.1.5 กลุ่มวิชาโครงงาน - - 6 

          2.2.2.2     วิชาบังคับทางภาษา - - 3 

2.2.3 วิชาเลือกทางวิศวกรรม - - 12 

3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

4*    วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต -  6 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  120 120 148 

หมายเหตุ * เป็นเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาที่นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
จ านวน 6 หน่วยกิต (จ านวนไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง) 
  305390  ฝึกงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
    Training in Computer Engineering  6 หน่วยกิต 
    และนิสิตต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

3.1.2 รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  จ านวน   30   หน่วยกิต 
ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้      

      1.  กลุ่มวิชาภาษา                  จ านวน   12   หน่วยกิต 
001201  ทักษะภาษาไทย                                  3(2-2-5) 

                  Thai Language Skills 
001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                       3(2-2-5) 

                   Fundamental English   
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา           3(2-2-5) 

                  Developmental English   
001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                     3(2-2-5) 

                  English for Academic Purposes 
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            จ านวน     6  หน่วยกิต 
001223  ดุริยางควิจักขณ์                        3(2-2-5) 
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                  Music Appreciation 
    001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน         3(2-2-5) 
                  Arts in Daily Life 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              จ านวน     6  หน่วยกิต 
001232   กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต            3(3-0-6) 

                  Fundamental Laws for Quality of Life 
001237  ทักษะชีวิต                             2(1-2-3) 

                  Life Skills 
และเลือกรายวิชาพลานามัย จ านวน 1 หน่วยกิต  
โดยให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้ 
วิชาพลานามัย    
001250  กอล์ฟ                                 1(0-2-1) 

                  Golf 
001251  เกม                     1(0-2-1) 

                  Game 
001252  บริหารกาย              1(0-2-1) 

                  Body Conditioning 
001253  กิจกรรมเข้าจังหวะ    1(0-2-1) 

                  Rhythmic Activities 
001254  ว่ายน้ า           1(0-2-1) 

                   Swimming 
001255  ลีลาศ                        1(0-2-1) 

                  Social Dance 
 

001256  ตะกร้อ                 1(0-2-1) 
                  Takraw 

001257  นันทนาการ                1(0-2-1) 
                  Recreation 

001258  ซอฟท์บอล                1(0-2-1) 
                  Softball 

001259  เทนนิส                            1(0-2-1) 
                  Tennis 
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001260  เทเบิลเทนนิส                1(0-2-1) 
                   Table Tennis 

001261  บาสเกตบอล              1(0-2-1) 
                  Basketball 

001262  แบดมินตัน                                 1(0-2-1) 
                  Badminton 

001263  ฟุตบอล               1(0-2-1) 
                  Football  

001264  วอลเลย์บอล              1(0-2-1) 
                   Volleyball 

001265  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว                    1(0-2-1) 
                  Art of Self–Defense 
    4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์             จ านวน     6 หน่วยกิต  

001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                       3(3-0-6) 
                  Man and Environment   

001277  พฤติกรรมมนุษย์                        3(3-0-6) 
                  Human Behavior 

2. หมวดวิชาเฉพาะ            จ านวน   112 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน         ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน    21  หน่วยกิต 
252182  แคลคูลัส 1                                 3(3-0-6) 

                  Calculus I                          
252183  แคลคูลัส 2                                 3(3-0-6) 

                  Calculus II                                          
252284  แคลคูลัส 3                                 3(3-0-6) 

                  Calculus III       
256101  หลักเคมี                                  4(3-3-7)  

                  Principle of Chemistry 
 
 

261101  ฟิสิกส์ 1                                  4(3-2-7) 
                  Physics I     
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261102  ฟิสิกส์ 2                                      4(3-2-7) 
                  Physics II    

2.1.2  วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   จ านวน    9 หน่วยกิต  
   301304  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                                   3(3-0-6) 
                  Engineering Economics  
   302151  เขียนแบบวิศวกรรม               3(2-3-5) 
                 Engineering Drawing 
   305171  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
                 Computer Programming 

2.2  วิชาเฉพาะด้าน         จ านวน     82 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน     67 หน่วยกิต 
2.2.1.1.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จ านวน       6 หน่วยกิต 

   305453  ปัญญาประดิษฐ์     3(2-3-5) 
     Artificial Intelligence 
   305361  ฐานข้อมูล     3(2-3-5) 

Database 
   2.2.1.1.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จ านวน      11 หน่วยกิต 

   305111  ทักษะพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์              1(0-3-1) 
                  Fundamental Skills for Computer Engineering 

305172  ปฎิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  1(0-3-1)   
Computer Programming Laboratory 

   305233  การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี  3(2-3-5) 
Algorithm Analysis and Design 

   305272  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  3(2-3-5) 
Advanced Computer Programming  

   305471  วิศวกรรมซอฟต์แวร์    3(2-3-5) 
Software Engineering 

2.2.1.1.3 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  จ านวน      22 หน่วยกิต 
   305131  คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 1   1(1-0-2) 

Computer Mathematics I 
   305132  คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 2   2(2-0-4) 

Computer Mathematics II 
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   305214  โครงสร้างข้อมูล     3(2-3-5) 
Data Structures 

   305232  ความน่าจะเปน็ประยุกต์ส าหรบัวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-3-5) 
Applied Probability for Computer Engineering 

   305331  ทฤษฎีการค านวณ    3(2-2-5) 
Theory of Computation 

   305346  เครือข่ายคอมพิวเตอร์    4(3-3-7) 
Computer Networks 

   305351  วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์   3(2-3-5) 
Computer System Engineering 

   305383  ระบบปฏิบัติการ     3(2-3-5) 
Operating Systems 

2.2.1.1.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน   22 หน่วยกิต 
   303213  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 

Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering 
303242  อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 

Electronics for Computer Engineering                         
   305224  ตรรกศาสตร์ดิจิทัล    4(3-3-7) 

Digital Logic 
   305322  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล   3(2-2-5) 
     Digital Signal Processing    
   305381  ไมโครโพรเซสเซอร์และภาษาแอสเซมบลี  3(2-3-5) 

Microprocessor and Assembly Language 
   305382  สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์  3(2-3-5) 
     Computer Architecture and Organization  
   305384  การเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-3-5) 

Microcontroller and Microcomputer Interfacing 
   2.2.1.1.5 กลุ่มวิชาโครงงาน   จ านวน     6 หน่วยกิต 

   305491  โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  3(0-6-3) 
Computer Engineering Project I 

   305492  โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  3(0-6-3) 
Computer Engineering Project II 
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2.2.2  วิชาบังคับทางภาษา      จ านวน     3 หน่วยกิต                
         โดยเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  1(0-2-1)               
                  Communicative English for Specific Purposes 

205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ1(0-2-1)   
       Communicative English for Academic Analysis 

               205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 1(0-2-1) 
     Communicative English for Research Presentation  
 
 

2.2.3  วิชาเลือก ทางวิศวกรรม    จ านวน    12 หน่วยกิต       
   305273  กระบวนการระดับบุคคล    3(2-3-5) 
     ส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

Personal Process for Software Development 
   305274  กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 3(2-3-5) 

Software Process and Quality Assurance 
   305275  การออกแบบซอฟต์แวร์    3(2-3-5) 

Software Design 
   305276  การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของซอฟต์แวร์ 3(2-3-5) 

Software Verification and Validation 
   305321  ระบบควบคุมส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-3-5) 

Control Systems for Computer Engineering 
   305352  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-3-5) 

Introduction to Human Computer Interaction 
   305358  วิศวกรรมหุ่นยนต์ 1    3(2-3-5) 

Robotics Engineering I 
   305362  ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  3(2-3-5) 

Computer and Information Security 
   305363  พาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์    3(2-3-5) 

Electronic Commerce 
   305364  การเขียนโปรแกรมเครือข่ายสังคม   3(2-3-5) 

Social Network Programming 



มคอ.2 
21 

 

   305372  การสร้างคอมไพเลอร์    3(2-3-5) 
Compiler Construction 

   305373  กระบวนการระดับทีมส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-3-5) 
Team Process for Software Development 

   305374  การก าหนดและจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์ 3(2-3-5) 
Software Requirements Specification and Management 

   305375  การพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์   3(2-3-5) 
Software Construction and Evolution 

   305376  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น   3(2-3-5) 
 Introduction to Software Architecture 

   305391  หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
     Special Topic in Computer Engineering 
   305392  หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์และระบบ  3(2-2-5) 
     Special Topic in Computer and System  
    
 
   305393  หัวข้อพิเศษด้านการติดต่อระหว่างมนุษย์  3(2-2-5) 
     และคอมพิวเตอร์ 
     Special Topic in Human Computer Interaction 
   305394  หัวข้อพิเศษด้านระบบฝังตัว   3(2-2-5) 
     Special Topic in Embedded System  
   305395  หัวข้อพิเศษด้านหุ่นยนต์    3(2-2-5) 
     Special Topic in Robotic 
   305396  หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
     Special Topic in Software Engineering 
   305432  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์    3(2-3-5) 

Computer Graphics 
   305434  การประมวลผลภาพดิจิทัล   3(2-3-5) 

Digital Image Processing 
   305438  มัลติมิเดีย     3(2-2-5) 

Multimedia 
   305445  การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่าย  3(2-2-5) 
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Network System Programming 
   305454  ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง    3(2-2-5) 

Advanced Artificial Intelligence 
   305452  วิศวกรรมหุ่นยนต์ 2    3(2-2-5) 

Robotics Engineering II 
   305455  การรู้จ ารูปแบบ     3(2-2-5) 

Pattern Recognition 
   305456  คอมพิวเตอร์วิทัศน์    3(2-2-5) 

Computer Vision 
   305463  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   3(2-2-5) 

Management Information Systems 
   305464  โปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย   3(2-2-5) 

Distributed Application 
   305465  การบูรณาการข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์  3(2-2-5) 

Data and Application Integration 
   305466  พ้ืนฐานของการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

Foundation of IT Services 
   305467  พ้ืนฐานของการปกครองควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

Foundation of IT Governance    
   305472  ระบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ   3(2-2-5) 

Service Oriented Architecture 
    
   305481  ระบบฝังตัว     3(2-2-5) 

Embedded System 
 

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                 จ านวน     6 หน่วยกิต 
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทย าลัยนเรศวรหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยนิสิตควรเลือกเรียนรายวิชาด้านชีววิทยา ตามประกาศคณะวิศวกรรมกรรม
ศาสตร์  

 
2.4  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน    6 หน่วยกิต       

   305390  ฝึกงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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Training in Computer Engineering          6 หน่วยกิต  
หมายเหตุ เป็นเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาที่นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชา
บังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน 6 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) 
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3.1.3 แสดงแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1  

 
ภาคการศึกษาต้น 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Fundamental English 

3(2-2-5) 

001237 ทักษะชีวิต  
Life Skills 

2(1-2-3) 

0012xx วิชาพลานามัย  
Health Education 

1(0-2-1) 

252182 แคลคูลัส 1  
Calculus I 

3(3-0-6) 

256101 หลักเคมี  
Principle of Chemistry 

4(3-3-7) 

261101 ฟิสิกส์ 1  
Physics I 

4(3-2-7) 

302151 เขียนแบบวิศวกรรม  
Engineering Drawing 

3(2-3-5) 

305111 ทักษะพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
Fundamental Skills for Computer 
Engineering 

1(0-3-1) 

305131 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 1 1(1-0-2) 
 Computer Mathematics I  
 รวม 22 หน่วยกิต 



มคอ.2 
25 

 

ปีท่ี 1  
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 
Developmental English 

3(2-2-5) 

001223 ดุริยางควิจักขณ์  
Music Appreciation 

3(2-2-5) 

001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
Man and Environment 

3(3-0-6) 

252183 แคลคูลัส 2  
Calculus II 

3(3-0-6) 

261102 ฟิสิกส์ 2  
Physics II 

4(3-2-7) 

305132 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 2 
Computer Mathematics II 

2(2-0-4) 

305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(3-0-6) 

305172 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1) 
 Computer Programming Laboratory  

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  
 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

001201 ทักษะภาษาไทย  
Thai Language Skills 

3(2-2-5) 

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
English for Academic Purposes 

3(2-2-5) 

001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน  
Arts in Daily Life 

3(2-2-5) 

252284 แคลคูลัส 3  
Calculus III 

3(3-0-6) 

303213 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering 

3(2-3-5) 

305214 โครงสร้างข้อมูล  
Data Structures 

3(2-3-5) 

305272 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
Advanced Computer Programming 

3(2-3-5) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

001232 กฏหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต  
Fundamental Laws for Quality of Life 

3(3-0-6) 

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Communicative English for Specific Purposes 

1(0-2-1) 

301304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Economics 

3(3-0-6) 

303242 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
Electronics for Computer Engineering 

3(2-3-5) 

305224 ตรรกศาสตร์ดิจิทัล  
Digital Logic 

4(3-3-7) 

305232 ความน่าจะเป็นประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
Applied Probability for Computer Engineering 

3(2-3-5) 

305233 การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี  
Algorithm Analysis and Design 

3(2-3-5) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  
 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

001277 พฤติกรรมมนุษย์  
Human Behavior 

3(3-0-6) 

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  
Communicative English for Academic Analysis 

1(0-2-1) 

305346 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Networks 

4(3-3-7) 

305361 ฐานข้อมูล  
Database 

3(2-3-5) 

305381 ไมโครโพรเซสเซอร์และภาษาแอสเซมบลี  
Microprocessor and Assembly Language 

3(2-3-5) 

305382 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์  
Computer Architecture and Organization 

3(2-3-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 
Communicative English for Research Presentation 

1(0-2-1) 

305322 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
Digital Signal Processing 

3(2-2-5) 

305331 ทฤษฎีการค านวณ 
Theory of Computation 

3(2-2-5) 

305351 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 
Computer System Engineering 

3(2-3-5) 

305383 ระบบปฏิบัติการ 
Operating Systems 

3(2-3-5) 

305384 การเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Microcontroller and Microcomputer Interfacing 

3(2-3-5) 

305xxx วิชาเลือก 
Elective Course 

3(x-x-x) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  
 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

305390 ฝึกงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(ไม่นับหน่วยกิต) 
Training in Computer Engineering 

6 หน่วยกิต 
(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4  
 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

305491 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
Computer Engineering Project I 

3(0-6-3) 

305xxx วิชาเลือก 
Elective Course 

3(x-x-x) 

305453 ปัญญาประดิษฐ์ 
Artificial Intelligence 

3(2-3-5) 

305471 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering 

3(2-3-5) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4  
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

305492 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 
Computer Engineering Project II 

3(0-6-3) 

305xxx วิชาเลือก 
Elective Course 

3(x-x-x) 

305xxx วิชาเลือก  
Elective Course 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  
Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
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3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา 
001201 ทักษะภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Thai Language Skills 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
โดยเน้นทักษะการเขียนเป็นส าคัญ 
 Development of communicative language skills including listening, reading, 
speaking, and writing with an emphasis on writing skill 
 

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5)   
 Fundamental English 
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพ้ืนฐาน เพ่ือการสื่อสารใน
ปริบทต่าง ๆ 
 Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and 
grammar for communicative purposes in various contexts  
 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(2-2-5) 
 Developmental English  
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ เพ่ือการสื่อสารในปริบทต่าง ๆ 
 Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for 
communicative purposes in various contexts  
 

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
 English for Academic Purposes 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนงาน และการศึกษาค้นคว้าเชิง
วิชาการ 
 Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing, 
and researching 
 

001223 ดุริยางควิจักขณ์ 3(2-2-5) 
  Music Appreciation 
 ศึกษาลักษณะ ความส าคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบทางด้านดนตรี บทเพลง คีตกวี 
สุนทรียศาสตร์ทางด้านดนตรีไทย และตะวันตก  ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ในการแสดงดนตรี มารยาทในการ
เข้าฟังดนตรี  การวิจารณ์และอภิปรายจากการฟังและชมการแสดงดนตรี  รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย  และ
ตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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 A study of musical characteristics, importance of music development, musical 
components, lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the 
characteristics and repertoire for musical performance, music etiquette, criticism and 
discussion on the musical performance including the roles of Thai and Western music in 
Thai society from the past to the present. 
 

001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Arts in Daily Life 
 พ้ืนฐานความเข้าใจและทดลองปฏิบัติการศิลปกรรมแขนงต่างๆ ผ่านประสบการณ์ทาง
สุนทรียะ อันได้แก่ ผลงานทัศนศิลป์ วรรณกรรม ดนตรี การแสดง การออกแบบ ศิลปะภาพถ่าย ศิลปสื่อ
ดิจิทัล และสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น เพื่อการพัฒนารสนิยมทางสุนทรียะที่สามารถน ามาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน
ให้สัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได ้
 Basic knowledge and experience through creative practice of Fine Arts, 
Literature, Music, Performance Art, Product Design, Photography Art, Visual Communicative 
Design and Architecture in order to improve the tast3 and aesthetic value which will apply 
to improve one’s daily life and living harmonized within national and international contexts 
 

001232 กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Fundamental Laws for Quality of Life 
 ศึกษาถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม รัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา  
 The evolution of the law and human rights under the constitution including 
laws concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law, 
environmental law, laws concerning local administration, traditional knowledge, and the 
development of the quality of life. 
 

001237 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 
 Life Skills 
 การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ฝึกทักษะการท างานเป็นทีมที่เน้นการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบุคคล 
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 Development of personality both mental and physical characteristics; 
practice in team working skills focusing on leader and follower roles, along with the 
development of public consciousness and other desirable personal characteristics. 
 

001250 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
  Golf 
 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬากอล์ฟ การ
ฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ  
 History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training, 
rules, and etiquette of golf. 
 
 
 
 

001251 เกม 1(0-2-1) 
 Game 
 ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะของเกมชนิดต่างๆ การเป็นผู้น าเกม
เบื้องต้น และการเข้าร่วมเกม 
 History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, 
basic game leadership, and games participation. 
 

001252 บริหารกาย 1(0-2-1)  
 Body Conditioning 
 ประวัติ ความหมายความส าคัญของการบริหารกาย หลักการออกก าลังกาย กิจกรรมการ
สร้างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 History, definition, and importance of body conditioning; principle of 
exercises, physical fitness activities, and physical fitness test. 
 

001253 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1)  
 Rhythmic Activities 
 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นร าพ้ืนเมือง และวัฒนธรรม
การเต้นร าของนานาชาติ 
 History, definition, importance, and basic movements of folk dances and 
international folk dances. 
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001254 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
 Swimming 
 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาว่ายน้ า การ
ฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว่ายน้ า 
 History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and 
etiquette of swimming. 
 

001255 ลีลาศ 1(0-2-1) 
 Social Dance 
 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นร าสากล และ
มารยาทของการเต้นร าสากล 
 History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of 
social dances. 
 
 
 
 
 
 

001256 ตะกร้อ 1(0-2-1)  
 Takraw 
 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาตะกร้อ การ
ฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกร้อ 
 History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and 
etiquette of takraw. 
 

001257 นันทนาการ 1(0-2-1) 
 Recreation 
 ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรม
นันทนาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
 History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of 
activities and recreation participation. 
 

001258 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 
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 Softball 
 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาซอฟท์บอล 
การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟท์บอล 
 History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill 
training, rules, and etiquette of softball. 
 

001259 เทนนิส 1(0-2-1) 
 Tennis 
 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทนนิส การ
ฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส 
 History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill 
training, rules, and etiquette of tennis. 
 

001260 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 
 Table Tennis 
 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทเบิล
เทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส 
 History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill 
training, rules, and etiquette of table tennis. 
 
 
 
 
 
 

001261 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Basketball 
 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาบาสเกตบอล 
การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล 
 History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill 
training, rules, and etiquette of basketball. 
 

001262 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Badminton 
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 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาแบดมินตัน 
การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน 
 History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill 
training, rules, and etiquette of badminton. 
 

001263 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Football 
 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาฟุตบอล การ
ฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล 
 History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill 
training, rules, and etiquette of football. 
 

001264 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
 Volleyball 
 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาวอลเลย์บอล 
การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล 
 History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill 
training, rules, and etiquette of volleyball. 
 

001265 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 
 Art of Self–Defense 
 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายส าหรับการป้องกันตัว และกฎกติกา 
มารยาทของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
 History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense; 
basic skill of the art of self-defense, laws for self-defense; rules, and etiquette of the art of 
self-defense. 
 
 
 
 

001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Man and Environment 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่ งแวดล้อม ผลของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์  และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และ
ระดับท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูก
จิตส านึก การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 The relationship between man and the environment, cause of environmental 
problems, effects of population change related to environmental problems case studies of 
global climate change and natural disasters at the global and local scale and the building of 
environmental awareness and participation in sustainable environmental management. 
 

001277 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Behavior 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พ้ืนฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของ
พฤติกรรม ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ  การเรียนรู้และความจ า การคิดและภาษา เชาวน์
ปัญญาและการยกระดับเชาวน์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม 
พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and 
perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence 
and intelligence management of emotions and development of motivation, human social 
behavior, abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for application in 
everyday life. 
 

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 1(0-2-1) 
 Communicative English for Specific Purposes 
 ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 
 

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 1(0-2-1) 
 Communicative English for Academic Analysis 
 ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
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 Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, 
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to 
students’ educational fields. 
 
 
 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 1(0-2-1) 
 Communicative English for Research Presentation 
 ฝึกน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้ เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 Practice giving oral presentations on academic research related to students’ 
educational fields with effective delivery in English. 
 

252182   แคลคูลัส 1           3(3-0-6) 
Calculus I 
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย ลิมิตและความต่อเนื่อง 

อนุพันธ์  ปริพันธ์ และการประยุกต์  เทคนิคการอินทิเกรต  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
Mathematical induction, algebraic and transcendental functions, limits and 

continuity, derivatives and their applications, integrals and their applications, techniques of 
integration, improper integrals 
 

252183   แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 
Calculus II 

            วิชาบังคับก่อน  :  252182  แคลคูลัส 1 
  Prerequisite : 252182 Calculus I 
   ล าดับและอนุกรม  การทดสอบอนุกรม อนุกรมก าลัง  อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมโลรองต์เมท
ริกซ์และตัวก าหนด  ค่าล าดับชั้นของเมทริกซ์ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์   
หลักเกณฑ์คราเมอร์  ปริภูมิเวกเตอร์   ปริภูมิย่อย  ฐานและมิติ  การแปลงเชิงเส้น  ค่าลักษณะเฉพาะ    และ
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ  

Sequences and series,  tests of series, power series, Taylor’s series, Laurent’s 
series, matrices and determinants, rank of matrices, solutions to systems of linear equations, 
Cramer’s rule, vector spaces, subspaces, bases and dimension, linear transformations, 
eigenvalues and eigenvectors 
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252284   แคลคูลัส 3       3(3-0-6) 
Calculus III           

   วิชาบังคับก่อน  :  252183  แคลคูลัส 2 
Prerequisite : 252183 Calculus II 

   สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่หนึ่งและอันดับสูง วิธีหาผลเฉลยเชิงวิเคราะห์และ 
เชิงตัวเลข  การแปลงลาปลาซกับการแก้สมการเชิงอนุพันธ์  พีชคณิตของเวกเตอร์  ไดเวอร์เจนซ์  เคิร์ล การ
หาอนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อินทิกรัลตามเส้น ตามผิว และตามปริมาตร  ระบบพิกัด
เชิงขั้ว  ทฤษฎีบทของกรีน เกาส์และสโตกส์  

Linear differential equations of first and higher order, analytical and  
numerical solution, Laplace transforms and their applications, vector fields, divergence, curl 
differentiation and integration of several variables, line integrals, surface integrals, Green’s 
theorem, Gauss’s theorem and Stokes’s theorem 
 

256101  หลักเคมี        4(3-3-7) 
   Principle of Chemistry  
  ปริมาณสารสัมพันธ์  โครงสร้างอะตอม  พันธะเคมี  ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ  แก๊ส 

และ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์เคมี จลนศาสตร์เคมี กรด -เบส ไฟฟ้าเคมี เคมี
นิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

  Study of Chemical stoichiometry, structure of atom, chemical bonding, gass, 
liquid and solution, periodic tables and properties of elements, thermodynamics, chemical 
kinetics, acid-base, electrochemistry, introduction of nuclear chemistry and environmental 
chemistry       
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261101   ฟิสิกส์  1         4(3-2-7) 
   Physics I 

  ศึกษาการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 มิติ และ 2 มิติ  การเคลื่อนที่แบบหมุน งาน
และพลังงาน  กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง  สมบัติของสสาร  กลศาสตร์ของของไหล  การ
สั่นสะเทือนและเสียง  ระบบของเลนส์  ทฤษฎีคลื่นของแสง  ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ  เทอร์โม
ไดนามิกส์และเครื่องกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน์ 
  Vector Motion in One Dimension Motion in Two and Three Dimensions The 
Law of Motion , Circular Motion and Other   Applications of Newton’s Law  Work and Energy 
Potential Energy and Conservation of Energy Linear Momentum and collisions Rotation of 
Rigid Body About Fixed Axis  Rolling Motion, Angular Momentum and Torque Oscillatory 
Motion  Wave Motion  Sound Waves  Superposition and Standing Waves Fluid Mechanics  
Temperature, Thermal Expansion and ideal Gases  Heat and The First and Second Law of 
Thermodynamics  The Kinetic Energy of ideal Gases 
 
 
 

261102   ฟิสิกส์  2         4 (3-2-7) 
             Physics II   
                ไฟฟ้าสถิต กฎของเกาส์  ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและไดอิเล็กตริก สนามแม่เหล็ก 
แหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์และความเหนี่ยวน า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ แสง ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพ ควอนตัมฟิสิกส์เบื้องต้น อะตอมมิกและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
                 Statics Electrics, Gauss’s Law, Electric Potential, Capacitance and Dielectrics, 
Current and Resistance, Direct Current Circuits, Magnetic Fields, Sources of the Magnetic 
Field, Faraday’s Law and Inductance, Alternating Current Circuits, Light, Relativity, 
Introduction to Quantum Physics, Atomic  Physics and  Nuclear  Physics 
 

301304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม         3(3-0-6) 
 Engineering Economics 
 ศึกษาหลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิ เคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิ ง 
เศรษฐศาสตร์ มาตรการทางเศรษฐกิจของประสิทธิผล คุณค่าของเงินตามเวลา การประเมินเงินลงทุน การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การทดแทนการเสื่อมราคาทางการเงิน ก าไรและต้นทุน  
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 Basic concept of economic analysis for engineering project; economic 
effectiveness; time-value of money; investment evaluation; break event point analysis; 
depreciation replacement; cost-benefit analysis. 
 

302151 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Drawing 
 การใช้เครื่องมือและการเขียนตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การเขียนภาพฉาย ออโธกราฟ
ฟิค การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัด วิวช่วย เรขาบรรยาย
เบื้องต้น การเขียนแผ่นคลี่ การเขียนแบบสั่งงาน การเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การเขียนแบบร่างด้วย
มือ 
 Drafting equipment and lettering; geometric construction; orthographic 
projection; dimensioning and tolerance; pictorial drawing; sectional drawing; auxiliary view; 
fundamentals of descriptive geometry; intersection; development; working drawing; 
computer-aided drafting; freehand sketches. 
 

303213 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering 
 นิยาม หน่วยและแบบจ าลองส าหรับวงจรไฟฟ้า คุณสมบัติของอนุกลวงจรขั้นมูลฐาน เช่น ตัว
ต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน า วิธีการวิเคราะห์ส าหรับวงจรความต้านทาน สัญญาณกระแสสลับและ
การแทนด้วยเฟสเซอร์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับภายใต้สภาวะคงตัว ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับภายใต้
สภาวะคงตัว ก าลังไฟฟ้าประสิทธิผล ก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ ก าลังไฟฟ้าเชิงซ้อน วงจรรีโซแนนซ์ 
 Definitions; units and models for electrical circuits; basic element 
characteristics: resistor, capacitor and inductor; analysis methods for resistive circuits; 
sinusoidal signals and phasors; alternative circuit steady-state analysis; alternative circuit 
steady-state power; effective power; reactive power; complex power; resonance circuits 
 

303242 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Electronics for Computer Engineering 
 วิชาบังคับก่อน: 303213 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite : 303213 Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering 
 คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ การเชื่อมต่อวงจรแบบต่างๆ ไดโอดและวงจรไดโอด วงจรขยาย 
ทรานซิสเตอร์แบบมอส การจ าลองวงจร ตรรกะแบบมอส วงจรแปลงข้อมูล ทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ 
แหล่งจ่ายกระแสและความต่างศักย์ สิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบวงจรรวม 
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 Electronic properties of materials; interfacing circuits; diodes and diode 
circuits; MOS transistors amplifier circuits; circuit modeling and simulation; MOS logic 
families; data conversion circuits; bipolar transistors; electronic voltage and current sources; 
parameters and issues for integrated circuit design 
 

305111 ทักษะพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1) 
 Fundamental Skills for Computer Engineering 
 องค์ความรู้พ้ืนฐาน ทักษะพ้ืนฐาน และทัศนคติส าหรับวิศวกรรคอมพิวเตอร์มืออาชีพที่มี
จริยธรรมและความรับผิดชอบ การบริหารเวลา การวางแผนการท างาน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ จรรยาบรรณของวิศวกรคอมพิวเตอร์  
 Fundamental knowledge, fundmental skills and attitudes for professional, 
ethical and responsible computer engineers; time management; work planning; laws related 
to information technology; ethics for computer engineers 
 

305131 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 1 1(1-0-2) 
 Computer Mathematics I 
 เซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ระบบเลขฐานและรหัส การแทนเลขแบบส่วนเติมเต็มสอง การ
แทนเลขแบบอิงดรรชนี 
 Sets; functions; relations; number systems and codes; two’s complement 
number representation; floating-point number representation 
 
305132 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 2 2(2-0-4) 
 Computer Mathematics II 
 ตรรกะพ้ืนฐาน ตรรกะแบบบูล ตรรกศาสตร์ประพจน์ เทคนิคการพิสูจน์ การนับพ้ืนฐาน 
กราฟและต้นไม้ การเรียกซ้ า 
 Basic logic; boolean logic; propositional logic; proof techniques; basics of 
counting; graphs and trees; recursion 
 
 
 

305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
 Computer Programming  
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 หลักการทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันระหว่าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 
   Computer concepts; computer components; hardware and software 
interaction; EDP concepts; program design and development methodology; high-level 
language programming; programming applications for problem solving in engineering. 
 

305172 ปฎิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1) 
 Computer Programming Laboratory 
 การใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมบรรณาธิกรณ ์
ตัวแปลโปรแกรม โปรแกรมเชื่อมโยง โปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่อง การทดสอบทีละหน่วย 
 Using tools related to writing programs; operating systems, editor, compiler, 
linker, debugger, unit testing 
 

305214 โครงสร้างข้อมูล 3(2-3-5) 
 Data Structures 
 วิชาบังคับก่อน: 305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite : 305171 Computer Programming 
 โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานแบบต่างๆ ได้แก่ อาเรย์ รายการโยง แถวคอย กองซ้อน รูปต้นไม้
แบบทวิภาค รูปต้นไม้แบบบี ฮีป 
 Basic data structures: arrays, linked list, queue, stack, binary tree, B-tree, heap 
 

305224 ตรรกศาสตร์ดิจิทัล 4(3-3-7) 
 Digital Logic 
 ทฤษฎีสวิทชิ่ง วงจรตรรกะเชิงล าดับ วงจรตรรกะเชิงผสม องค์ประกอบหน่วยความจ า การ
สร้างแบบจ าลองและการจ าลอง การออกแบบระบบดิจิทัล การออกแบบวงจรผสมให้เป็นมาตรฐาน การทวน
สอบอย่างเป็นทางการ แบบจ าลองข้อผิดพลาดและการทดสอบ การออกแบบเพื่อการทดสอบ 
 Switching theory; sequential logic circuits; combinational logic circuits; 
memory elements; modeling and simulation; digital systems design; modular design of 
combinational circuits; formal verification; fault models and testing; design for testability 
 

305232 ความน่าจะเป็นประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Applied Probability for Computer Engineering 
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 ความน่าจะเป็นเชิงวิยุต ความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง ค่าคาดหมาย การแจกแจงของตัวอย่าง 
กระบวนการสโทแคสติก การประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย 
 Discrete probability; continuous probability; expectation; sampling 
distribution; stochastic processes; estimation; hypothesis tests; correlation and regression 
 

305233 การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี 3(2-3-5) 
 Algorithm Analysis and Design 
 วิชาบังคับก่อน: 305214 โครงสร้างข้อมูล 
 Prerequisite : 305214 Data Structures 
 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น ขั้นตอนวิธีการค านวณ การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ความซับซ้อนของ
ขั้นตอนวิธี ยุทธวิธีของขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย 
 Basic computability theory; computing algorithms; algorithmic analysis 
algorithmic complexity; algorithmic strategies; distributed algorithms 
 

305272 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-3-5) 
 Advanced Computer Programming 
 วิชาบังคับก่อน: 305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite : 305171 Computer Programming 
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมให้ท างาน
พร้อมกัน การใช้งานส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ 
 Object-oriented programming; event driven programming; concurrent 
programming; using application programming interface 
 

305273 กระบวนการระดับบุคคลส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-3-5) 
 Personal Process for Software Development 
 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับบุคคล การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการท างาน
ระดับบุคคล (เวลา ขนาด ข้อบกพร่อง และก าหนดการ) การประมาณขนาดของซอฟต์แวร์ และการประมาณ
เวลาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผนภารกิจ การวางก าหนดการ การติดตามความก้าวหน้า การ
วางแผนคุณภาพ การติดตามคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการ การวิเคราะห์สมรรถะ 
 Software development process at the personal level; collecting data relevant 
to personal working process (time, size, defect, and schedule); software size estimation; 
development time estimation; task planning; schedule planning; progress tracking; quality 
planning; quality tracking; process improvement; performance analysis 
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305274 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 3(2-3-5) 
 Software Process and Quality Assurance 
 องค์ประกอบของกระบวนการซอฟต์แวร์ กิจกรรม วิธีการ วิธีปฏิบัติ วัฐจักรการปรับปรุงประ
บวนการ การวิเคราะห์กระบวนการ การประเมินกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ การทวนสอบและ
การยืนยันความถูกต้องของกระบวนการ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ มาตรฐานส าหรับการ
ประกันคุณภาพ แบบจ าลองวุฒิภาวะความสามารถเชิงบูรณาการ (ซีเอ็มเอ็มไอ) ไอเอสโอ 29100 ไอเอสโอ 
15504 
 
 
 
 Elements of software process, activities, methods, and practices; process 
improvement life cycle; process analysis; process assessment; process design; process 
verification and validation; quality control; quality assurance; standards for quality 
assurance; Capability Maturity Model Integration (CMMI); ISO 29110; ISO 15504 
 

305275 การออกแบบซอฟต์แวร์ 3(2-3-5) 
 Software Design 
 การออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น แม่แบบส าหรับการออกแบบ กระบวนการ
การออกแบบ วิธีการออกแบบ คุณภาพการออกแบบ และการตรวจสอบความถูกต้องของแบบ 
 Designing software using various techniques such as design patterns, design 
process, design methods, design quality, and design verification 
 

305276 การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของซอฟต์แวร์ 3(2-3-5) 
 Software Verification and Validation 
 เทคนิคที่ใช้การทวนสอบ ทดสอบ และยืนยันความถูกต้องของซอฟต์แวร์เทียบกับข้อก าหนด
และจากผู้ใช้ การทบทวนแบบที่ออก การทบทวนโค้ด การตรวจสอบแบบที่ออก การตรวจสอบโค้ด ตาราง
ส าหรับตามรอยการท างานของโปรแกรม กองซ้อนควบคุม 
 Techniques used to verify, test, and validate software with respect to 
specification and users; design review; code review; design inspection; code inspection; 
program trace execution table; control stack 
 

305321 ระบบควบคุมส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Control Systems for Computer Engineering 
 วิชาบังคับก่อน: 252284 แคลคูลัส 3 
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 Prerequisite : 252284 Calculus III 
 โมเดลทางคณิตศาสตร์ของระบบ การแปลงลาปลาซ คุณสมบัติของระบบควบคุม 
ผลตอบสนองของระบบ การออกแบบและวิเคราะห์เสถียรภาพ วิเคราะห์ทางเดินของราก ระบบ การชดเชย 
ระบบแบบ ไม่ต่อเนื่องส าหรับดิจิทัลคอมพิวเตอร์ 
 Mathematics models of systems, Laplace transform, control system 
characteristics, system responses, stability analysis and design, root-locus analysis, 
compensation, discrete-time systems for digital computers 
 

305322 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Signal Processing 
 ทฤษฎีของการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลโดยเนื้อหาเน้นบรรยายวงจรกรองความถี่แบบ
ดิจิทัล อาทิเช่น การแปลงฟูเรียร์แบบเต็มหน่วย วงจรกรองดิจิทัลในรูปแบบเมทริกและกราฟ การออกแบบ
วงจรกรองดิจิทัล การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว และการแปลงอิลเบอรท์แบบเต็มหน่วย 
 
 
 
 Theory of digital signal processing with emphasis on the frequency domain 
description of digital filtering: discrete Fourier transforms, flow-graph and matrix 
representation of digital filters, digital filter design, fast Fourier transforms and discrete 
Hilbert transforms 
 

305331 ทฤษฎีการค านวณ 3(2-2-5) 
 Theory of Computation 
 เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เทคนิคการนับพื้นฐาน วิธีการจัดหมู่และจัดล าดับ แคลคูลัส ภาค
แสดง เครื่องสถานะจ ากัด ออโตมาตาจ ากัด ภาษาไม่ขึ้นบริบท ออโตมาตาแบบกดลง ภาษาปกติ   
เครื่องจักรทัวริง ปัญหาเอ็นพีสมบูรณ์  สถิติส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Set; relations; functions; basic counting techniques; combination and 
permutation methods; predicate calculus; finite state machine; finite automata; context–free 
language; push-down automata; regular language; Turing machine; NP-complete problems; 
statistic for Computer Engineering 

 

305346 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4(3-3-7) 
 Computer Networks 



มคอ.2 
49 

 

 สถาปัตยกรรมเครือข่ายการสื่อสาร การประมวลผลแบบไร้สายและเคลื่อนที่ เกณฑ์วิธี
เครือข่ายการสื่อสาร กระบวนการประเมินผลการด าเนินการ เครือข่ายการสื่อสารแบบเฉพาะที่และแบบ
กว้างไกล การสื่อสารของข้อมูล ระบบรับ-ให้บริการ การบริหารจัดการเครื่อข่าย ความมั่นคงและบูรณภาพ
ของข้อมูล การบีบอัดและการคลาย 
 Communications network architectures; Wireless and Mobile computing; 
communications network protocols; performance evaluation; local and wide area networks; 
data communications; Client-Server system; network management; data security and 
integrity; compression and decompression 
 

305351 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Computer System Engineering 
 วิชาบังคับก่อน: 305172 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite : 305172 Computer Programming for Computer Engineering 
 วัฏจักรชีวิต การวิเคราะห์และการรวบรวมความต้องการ ข้อก าหนด การออกแบบ
สถาปัตยกรรม การทดสอบ การบ ารุงรักษา การบริหารโครงการ การออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อม
กัน การท าให้เกิดผล ระบบช านาญพิเศษ ความเชื่อถือได้ และการทนต่อความผิดพร่อง 
 Life cycle; requirements analysis and elicitation; specification; architectural 
design; testing; maintenance; project management; concurrent (hardware/software) design; 
implementation; specialized systems; reliability and fault tolerance 
 
 
 
 

305352 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-3-5) 
 Introduction to Human Computer Interaction 
 พ้ืนฐานและการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการทางจิตวิทยา
ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การประเมินส่วนติดต่อกับผู้ใช้  วิศวกรรมด้านประโยชน์
การใช้งาน การวิเคราะห์งาน การออกแบบโดยค านึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และการท าต้นแบบ แบบจ าลอง
แนวความคิดและการใช้ค าเปรียบเทียบ เหตุผลในการออบแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบหน้าต่าง เมนู และ
ค าสั่ง  การติดต่อโดยใช้เสียงพูดและภาษาธรรมชาติ เวลาที่การตอบกลับและการตอบสนอง การใช้สี รูป
สัญลักษณ์ เสียง การท าให้เป็นสากล และการท าให้เข้ากับท้องถิ่น 
 Foundations and designs of human-computer interactions;  psychological 
principles of human-computer interactions; evaluation of user interfaces; usability 
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engineering; task analysis; user-centered design and prototyping; conceptual models and 
metaphors; software design rationale; design of windows, menus, and commands; voice and 
natural language I/O; response time and feedback, color, icons, and sound; 
internationalization and localization 
 

305358 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 1 3(2-3-5) 
 Robotics Engineering I 
 หุ่นยนต์เบื้องต้น การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ รูปแบบของหุ่นยนต์รวมทั้งหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ 
บรรยายเกี่ยวกับพิกัดแกนและการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของวัตถุในพิกัดแกนสามมิติ จลนศาสตร์หุ่นยนต์แบบ
ตรงและแบบผกผัน  การวางแผนงานและเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมจ าลอง
สถานการณ์และโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในภาวะไม่เชื่อมตรง 
 Introduction to robotics; application of robots; robot configurations including 
mobile robot; spatial descriptions and transformations of objects in three-dimensional 
space; forward and inverse manipulator kinematics; task and trajectory planning; simulation 
and off-line programming 
 

305361 ฐานข้อมูล 3(2-3-5) 
 Database 
 ระบบฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์ การออกแบบข้อมูลเชิงกายภาพ การประมวลผลธุรกรรม ฐานข้อมูลแบบกระจาย ภาษาการสอบถาม
ฐานข้อมูล 
 Database Systems; data modeling; relational databases; relational database 
design; physical database design; transactional processing; distributed databases; database 
query languages 
 
 
 
 
 
305362 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3(2-3-5) 
 Computer and Information Security 
 การประเมินและการบ าบัดความเสี่ยง นโยบายด้านความมั่นคง ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ การบริหารความมั่นคงของสินทรัพย์สารสนเทศ ความมั่นคงของบุคลากร ความมั่นคงด้าน
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กายภาพและสิ่งแวดล้อม การควบคุมการเข้าถึง การได้มา การพัฒนา การดูแลรักษาระบบสารสนเทศ และ
ความสอดคล้องกับกฏระเบียบต่างๆ 
 Risk assessment and treatment; security policy; information system security; 
IT asset security management; human resources security; physical and environmental 
security; access control; information system acquisition; development; maintenance and 
compliance 
 

305363 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-5) 
 Electronic Commerce 
 เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีเครือข่ายและทิศทางในอนาคต เทคโนโลยีฐานข้อมูล การเชื่อมต่อระหว่างเว็บและฐานข้อมูล 
ประเด็นด้านความมั่นคง ระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะทางธุรกิจ การจัดการความเชื่อถือ ตัวแทน
การค้า ความเป็นส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ทางสารสนเทศและการป้องกันการลอกเลียน ความไม่เท่าเทียมเชิงดิจิทัล 
 Electronic commerce technology; electronic commerce system design and 
implementation; networking technologies and their future directions; database technologies; 
database and web connectivity; security-related issues; electronic payment systems; 
business intelligence; trust management; trading agents; privacy; information products and 
copy protection; digital divide 
 

305364 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายสังคม 3(2-3-5) 
 Social Network Programming 
 การให้การสนับสนุนพฤติกรรมสังคมในหรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การสร้างการชุมนุมหรือ
บริบทของสังคมผ่านทางซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี 
 Supporting any sort of social behaviors in or through computer systems;  
creating social conventions and social contexts through the use of software and technology 
 

305372 การสร้างคอมไพเลอร์ 3(2-3-5) 
 Compiler Construction 
 วิชาบังคับก่อน: 305331 ทฤษฎีการค านวณ 
 Prerequisite : 305331 Theory of Computation 
 โครงสร้างภาษาท่ีใช้เขียนโปรแกรม การแปล การบรรจุ การกระท าการ การจัดสรรที่จัดเก็บ 
การแปลประโยคและวจีภาคอย่างง่าย องค์ประกอบของคอมไพเลอร์รวมถึงตารางสัญลักษณ์ของเวลาแปลและ 
เวลาด าเนินงาน การกราดตรวจศัพท์ การกราดตรวจวากยสัมพันธ์ การสร้างรหัสจุดหมาย การวินิจฉัยความ 
ผิดพลาด เทคนิคการสร้างรหัสจุดหมายที่เหมาะสมที่สุด ตัวอย่างชนิดของคอมไพเลอร์ 
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 Programming language structures; translation; loading; execution; storage 
allocation, compilation of simple expressions and statements; organization of a compiler 
including compile-time and run-time symbol tables; lexical scan; syntax scan; object code 
generation; error diagnostics; object code optimization techniques; examples of compiler 
types 
 

305373 กระบวนการระดับทีมส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-3-5) 
 Team Process for Software Development 
 วิชาบังคับก่อน: 305273 กระบวนการระดับบุคคลส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 Prerequisite : 305273 Personal Process for Software Development 
 การใช้งานกระบวนการระดับทีมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วางแผน การติดตามแผน การจัดการคุณภาพ และการวิเคราะห์สมรรถนะของทีม 
 Using team process to develop software: data collection, planning, tracking, 
quality management and performance analysis for the team 
 

305374 การก าหนดและจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์ 3(2-3-5) 
 Software Requirements Specification and Management 
 การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การต่อรอง การระบุรายละเอียด การทดสอบ และการ
บริหารจัดการความต้องการ วิธีการ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกความต้องการให้ตรงกับที่ผู้ใช้
ต้องการ 
 Eliciting; analyzing; negotiating; specifying; testing and managing requirements; 
methods; techniques and tools used to define; document and ensure customer satisfaction 
 

305375 การพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ 3(2-3-5) 
 Software Construction and Evolution 
 การพัฒนาซอฟต์แวร์จากแบบที่ได้มีการออกแบบไว้แล้ว ลักษณะในการเขียนโปรแกรมกับ
การพัฒนาระบบ แนวคิด วิธีการ กระบวนการและเทคนิคที่ช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถเปลี่ยนแปลงและค่อยๆ 
พัฒนาขึ้น เช่น การวางแผนควบคุมและจัดการกระบวนการและระบบ การวิเคราะห์ผลกระทบ การจัด
องค์ประกอบใหม่ การแปลงโปรแกรมและวิศกรรมย้อนกลับ 
 Translating a software design into an implementation language; coding styles 
and the development and use of program documentation; concepts, methods, processes 
and techniques that support the ability of software to change and evolve over time; system 
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and process engineering; impact analysis; migration; refactoring; program transformation and 
reverse engineering 
 
 
 
 
 

305376 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(2-3-5) 
 Introduction to Software Architecture 
 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์จากมุมมองด้านโครงสร้างและพฤติกรรมการท างานของระบบ 
เทคนิคในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้แม่แบบสถาปัตยกรรมในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
 Software architecture from both the structural and behavioral viewpoints 
together with strengths and weaknesses of each; techniques towards how to develop 
software architecture and how to apply architectural patterns and design patterns to specify 
software architecture 
 

305381 ไมโครโพรเซสเซอร์และภาษาแอสเซมบลี 3(2-3-5) 
 Microprocessor and Assembly Language 
 วิชาบังคับก่อน: 305224 ตรรกศาสตร์ดิจิทัล 
 Prerequisite : 305224 Digital Logic 
 โครงสร้างและการท างานภายในของไมโครโพรเซสเซอร์ หน่วยค านวณและตรรกะ 
โครงสร้างเรจิสเตอร์ ระบบบัส หน่วยควบคุม หน่วยความจ า อุปกรณ์รับเข้าและส่งออก สถาปัตยกรรมไมโคร
โพรเซสเซอร์แบบต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 
 Microprocessor structure and function; arithmetic and logic processing unit; 
register structure; bus system; control unit; memory unit; I/O devices; types of 
microprocessor architecture; assembly language programming 
 

305382 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Computer Architecture and Organization 
 หลักพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบประมวลผล เลขคณิตทางคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างของหน่วยประมวลผลกลาง โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของหน่วยความจ า การวิเคราะห์สมรรถนะ 
การเสริมสมรรถนะ การเชื่อมต่อและการสื่อสาร แบบจ าลองเชิงกระจาย อุปกรณ์ย่อย 
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 Fundamentals of computer; processor systems design; computer arithmetic; 
organization of the CPU; memory system organization and architecture; performance 
analysis; performance enhancements; interfacing and communication; distributed system 
models; device subsystems 
 

305383 ระบบปฏิบัติการ 3(2-3-5) 
 Operating Systems  
 หลักการออกแบบระบบปฏิบัติการ ระบบหน่วยความจ า การท างานพร้อมกัน การจัดการ
อุปกรณ์ การจัดล าดับและการจ่ายงาน ระบบแฟ้มข้อมูล ความมั่นคงและการป้องกัน การประเมินสมรรถนะ
ของระบบ 
 Design principles; memory management; concurrency; device management; 
scheduling and dispatch; file systems; security and protection; system performance 
evaluation 
 

305384 การเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-3-5) 
 Microcontroller and Microcomputer Interfacing 
 วิชาบังคับก่อน: 305381 ไมโครโพรเซสเซอร์และภาษาแอสเซมบลี 
 Prerequisite : 305381 Microprocessor and Assembly Language 
 อุปกรณ์รับสัญญาณ การแปลงสัญญาณ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคนิคการเชื่อมต่อระหว่าง
ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ มาตรฐานในการรับส่งสัญญาณ การเขียนโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงในการควบคุมระบบ วิธีที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก 
 Sensors; signal conversion; automatic control system; microcomputer and 
microcontroller interfacing techniques; standard of data transmission; assembly language 
and high level language programming in control system; peripheral device control methods 
 

305390 ฝึกงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต 
 Training in Computer Engineering  (ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) 
 การฝึกงานกับสถานประกอบการในสายงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับสถาบัน องค์กรของรัฐ 
หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง เพ่ือพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
 Training in computer engineering field in either private sectors or 
governmental institutions at least 270 hours in order to gain both academic and experience 
in computer engineering related fields 
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305391 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Special Topic in Computer Engineering 
 การศึกษาและวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Study and research of interesting topics in Computer Engineering 
 

305392 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์และระบบ 3(2-2-5) 
 Special Topic in Computer and System 
 การศึกษาและวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบ 
 Study and research of interesting topics in Computer and System 
 

305393 หัวข้อพิเศษด้านการติดต่อระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Special Topic in Human Computer Interaction 
 การศึกษาและวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านการติดต่อระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
 Study and research of interesting topics in Human Computer Interaction 
 

305394 หัวข้อพิเศษด้านระบบฝังตัว 3(2-2-5) 
 Special Topic in Embedded System 
 การศึกษาและวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านระบบฝังตัว 
 Study and research of interesting topics in Embedded System 
 
 

305395 หัวข้อพิเศษด้านหุ่นยนต์ 3(2-2-5) 
 Special Topic in Robotic 
 การศึกษาและวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านหุ่นยนต์ 
 Study and research of interesting topics in Robotic 
 

305396 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Special Topic in Software Engineering 
 การศึกษาและวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Study and research of interesting topics in Computer Engineering 
 

305432 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-3-5) 
 Computer Graphics 
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 ระบบกราฟิกทั่วไป การรับเข้าเชิงกราฟิก อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก การแปลงใน 2 มิติ และ 
3 มิติ วิทัศน์ใน 3 มิติ แบบจ าลองของพ้ืนผิว แบบจ าลองของสภาพการมองเห็น การเคลื่อนไหว ระบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 General graphic systems; graphic inputs; graphics display devices; two and 
three-dimensional transforms; three-dimensional vision; surface model; visual model; 
animations; computer graphic systems 
 

305434          การประมวลผลภาพดิจิทัล                                                3(2-3-5) 
                   Digital Image Processing 
                   ทฤษฎีของระบบและสัญญาณส าหรับสองมิติ การกรอง การแปลงฟูเรียร์แบบเร็วแบบสองมิติ 
การตรวจจับเส้นขอบ  การท าให้ภาพดีขึ้น 
                   Theory of signals and systems for two dimensions; filtering; 2-D fast Fourier 
transforms; edge detection; image enhancement 
 

305438 มัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Multimedia 
 หลักการของมัลติมีเดีย กระบวนการผลิตสื่อ การจัดหาและพัฒนาเนื้อหาของสื่อ การสร้าง
สื่อส าหรับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และอุปกรณ์ต่างๆ 
 Principles of multimedia; media production process; content acquisition and 
development; creating media for computer, internet and other devices 
 

305445 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Network System Programming 
 วิชาบังคับก่อน : 305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite : 305171 Computer Programming 
 การออกแบบ พัฒนา และเขียนชุดค าสั่งที่ใช้ระบบเครือข่าย คุณลักษณะของกระบวนการ
การติดต่อระหว่างกระบวนการ กฎของระบบเครือข่าย การติดต่อในชั้นทรานสพอร์ท ตัวอย่างชุดค าสั่งการใช้
ระบบเครือข่าย 
 Design; development and coding of network system programming; process 
intercommunication properties; network system rules; communications in transport layer; 
examples of network system programming 
 

305452 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 2 3(2-2-5) 
 Robotics Engineering II 
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 วิชาบังคับก่อน : 305358 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 1 
 Prerequisite : 305358 Robotics Engineering I 
 ความรู้พ้ืนฐานที่จะน ามาใช้กับหุ่นยนต์ แขนหุ่นยนต์แบบจลน์ แขนหุ่นยนต์แบบพลวัต ผัง
หุ่นยนต์ การควบคุมชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ วงจรให้ก าเนิดสัญญาณแบบต่างๆ ที่ใช้ในหุ่นยนต์ วิทัศน์ของหุ่นยนต์ 
ภาษาโปรแกรมที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์ 
 Basic knowledge of robotics; dynamic and kinematic of robot manipulators; 
robot layouts; robot parts control; signal generator circuits in robot; robot vision; robotic 
control programming language 
 

305453 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-3-5) 
 Artificial Intelligence 
 วิชาบังคับก่อน: 305214 โครงสร้างข้อมูล 
 Prerequisite : 305214 Data Structures 
 หลักการเบื้องต้นและเทคนิคการโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ กลวิธีในการค้นหา การแทน
ความรู้ และการอุปนัยอัตโนมัติ การเรียนรู้ และระบบปรับตัวเองได้ การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ 
 Principles and programming techniques of artificial intelligence; search 
strategies; knowledge representation and automatic deduction; learning and adaptive 
systems; applications of artificial intelligence 
 

305454 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Artificial Intelligence 
 วิชาบังคับก่อน: 305453 ปัญญาประดิษฐ์ 
 Prerequisite : 305453 Aritificial Intelligence 
 ขอบเขต ที่มา และเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรอบรู้ โครงสร้างความจ า การ
หาเหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็น เทคนิคการค้นหา เกมส์ การวางแผน การเรียนรู้ของเครื่องจักร การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
 History, techniques and scope of artificial intelligence; knowledge 
representation; memory structures; reasoning mechanism; probabilistic reasoning and 
searching techniques; games; planning; machine learning; natural language processing; 
computer vision; expert systems 
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305455 การรู้จ ารูปแบบ 3(2-2-5) 
 Pattern Recognition 
 การประมวลผลภาพเบื้องต้น การประมวลผลก่อน เทคนิคการแบ่งส่วนภาพ การประมวลผล
ภาพทวิภาค การวัดคุณสมบัติของวัตถุ การวัดขนาด การปรับเส้นโค้ง การจับคู่โดยใช้แม่แบบ เทคนิคการ
แบ่งกลุ่ม การวิเคราะห์แบบเบย์ แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ  โครงข่ายประสาทเทียม 
 Introduction to image processing; pre-processing; image segmentation 
techniques; binary image processing; object property measurement; size measurement; 
curve fitting; template matching; classification techniques; Bayesian analysis; decision trees; 
artificial neural networks 
 

305456 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3(2-2-5) 
 Computer Vision 
 แนะน าหลักการและการประยุกต์ใช้ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ ตัวแบบกล้องและโปรเจคชั่น 
การประมวลผลภาพส าหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การแยกส่วนภาพ การรู้จ าและตรวจจับวัตถุ การประมาณและ
การติดตามการเคลื่อนไหว 
 An introduction to the concepts and applications in computer vision: 
cameras and projection models; image processing for computer vision; image segmentation; 
object recognition and detection; motion estimation and tracking 
 

305463 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
 Management Information Systems 
 หลักการด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการตัดสินใจ หลักการสารสนเทศ มนุษย์ในฐานะผู้ประมวลสารสนเทศ 
หลักการด้านระบบ หลักการด้านการวางแผนและควบคุม โครงสร้างองค์กรและการจัดการ  ระบบสนับสนุน
การวางแผนควบคุมและตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการจัดการด้านความรู้ ข้อก าหนดความต้องการด้าน
สารสนเทศ การพัฒนา การจัดท าให้ส าเร็จและจัดการทรัพยากรในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 Principles of management information systems; structures of management 
information system; information technologies; decision-making processes; information 
concepts; human in the role of information processor; system concept; planning and control 
concept; organization structure and management; planning and decision-making support 
systems; knowledge-base management systems; requirement specification of information; 
development, implementation, and resource management in management information 
system 
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305464 โปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย 3(2-2-5) 
 Distributed Application 
 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องท างานร่วมกันโดยใช้หลักการประมวลผลแบบกระจาย
เพ่ือท างาน การสร้างโปรแกรมแบบผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแบบหลายระดับ 
 Using multiple computers to carry out work by the concept of distributed 
computing; creating N-tier applications supporting server/client paradigm 
 

305465 การบูรณาการข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Data and Application Integration 
 การวิเคราะห์ ออกแบบ สร้างการเชื่อมโยงของข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์จากแหล่งต่างๆ
เข้าด้วยกัน การสร้างโปรแกรมประยุกตเ์พ่ือคัดแยก แปลง และบรรจุข้อมูล 
 Analysis; design; integration of data and application from various sources;  
creating application for data extraction, transformation and loading 
 

305466 พ้ืนฐานของการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Foundation of IT Services 
 หลักการพ้ืนฐานของการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์การให้บริการ การ
ออกแบบการให้บริการ การน าส่งการให้บริการ การด าเนินการให้บริการ การปรับปรุงการให้บริการ มาตรฐาน
การให้บริการ 
 Fundamental concept of IT services; service strategy; service design; service 
transition; service operation; service improvement; standard for providing services 
 

305467 พ้ืนฐานของการปกครองควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Foundation of IT Governance 
 หลักการพ้ืนฐานของการปกครองสารสนเทศ การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการปกครอง
ควบคุมสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือ และความเป็นส่วนตัวของสารสนเทศ มาตรฐานการให้
ดูแลสารสนเทศ 
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 Fundamental concept of IT Governance; strategic planning for IT governance; 
management of risks, trust and privacy; standard for governing information 
 

305471 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-3-5) 
 Software Engineering 
 วิชาบังคับก่อน: 305272 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
 Prerequisite : 305272 Advanced Computer Programming 
 กระบวนการทางซอฟต์แวร์ เครื่องมือและสภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ ความต้องการและ
ข้อก าหนดซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การแปลภาษา การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ การทดสอบและ
การยืนยันความถูกต้องของซอฟต์แวร์ การทนต่อความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ 
 Software processes; software tools and environments; software requirements 
and specifications; software design; language translation; software project management; 
software testing and validation; software fault tolerance; software evolution 
305472 ระบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ 3(2-2-5) 
 Service Oriented Architecture 
 ระบบการให้บริการผ่านเว็บที่ใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ เทคโนโลยีต่างๆ ที่ท าให้โปรแกรม
ติดต่อกันได้บนอินเทอร์เน็ต ส่วนประกอบมาตรฐานแต่ละชนิดของระบบการให้บริการผ่านเว็บ วิธีการน า
ระบบการให้บริการผ่านเว็บไปใช้อย่างเหมาะสมและมีศักยภาพในกระบวนการทางธุรกิจ 
 Web-based service providing system using Service Oriented Architecture; 
technologies for communication via internet; standard components for Service Oriented 
Architecture;  applying Service Oriented Architecture for appropriate use in business 
 

305481 ระบบฝังตัว 3(2-2-5) 
 Embedded System 
 อุปกรณ์ควบคุมและโปรแกรมแบบฝังตัว ระบบปฏิบัติการแบบทันที การท างานโดยใช้
พลังงานน้อย การออกแบบระบบให้เชื่อถือได้ วิธีการออกแบบ 
 Embedded microcontrollers; embedded programs; real-time operating 
systems; low-power computing; reliable system design; design methodologies 
 

305491 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3(0-6-3) 
 Computer Engineering Project I 
 การค้นคว้าหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การทบทวนวรรณกรรม การค้นคว้า
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การจัดท าและน าเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อที่อาจารย์ปรึกษาโครงงานและกรรมการ 
การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงาน 
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 Study for interesting topics in the computer engineering field; performing 
literature review; study for related theories; making and presenting the project progress 
reports to the project advisor and committees; establishing objectives and scope of the 
project 
 

305492 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3) 
 Computer Engineering Project II 
 วิชาบังคับก่อน : 305491 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
 Prerequisite : 305491 Computer Engineering Project I 
 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การจัดท าและน าเสนอรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและคณะกรรมการสอบโครงงาน 
การน าเสนอโครงงานภาคบรรยาย การจัดท ารูปเล่มรายงานโครงงาน 
 Research and development for a project in computer engineering field; study 
for related theories; making and presenting the project progress reports to the project 
advisor and committees;  oral presentation of the project; project final report 
 
 
 

3.1.5 ความหมายของเลขประจ าวิชา ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 
ตัว มีความหมายดังนี้ 
  1.  ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก 
   ตัวเลขประจ าสาขาวิชา 
   001  หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   305  หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  2.  ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง 
   เลขหลักหน่วย :  แสดงอนุกรมของรายวิชา 
   เลขหลักสิบ :  แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา  
   1  หมายถึง  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และพ้ืนฐานทั่วไป 

 2   หมายถึง  วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  3   หมายถึง  ทฤษฎีการค านวณ 

 4   หมายถึง  ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   5  หมายถึง  ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลข้อมูล 
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 6  หมายถึง  วิศวกรรมข้อมูลและสารสนเทศ 
   7  หมายถึง  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการโปรแกรมระบบ 

 8  หมายถึง  ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และ 
การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 

9  หมายถึง  โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สัมมนา 
และวิชาเฉพาะพิเศษ 

   เลขหลักร้อย :  แสดงช้ันปีที่เปิดสอน 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบนั 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

*1 นายพงศ์พันธ ์ กิจสนาโยธิน อาจารย ์ Ph.D. Computer Science Texas Tech University สหรัฐอเมริกา 2553 9 9 
    วศ.ม. วิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ไทย 2545   

    วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 

ไทย 2542   

*2 นายรัฐภมูิ  วรานุสาสน ์ อาจารย ์ M.Eng. Computer Science สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ไทย 2548 14 14 

    วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2541   

*3 นายภาณุพงศ์                               สอนคม อาจารย ์ วศ.ม. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

ไทย 2552 14 14 

    วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2544   

4 นายเศรษฐา                                 ตั้งค้าวานิช อาจารย ์ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2551 10 10 

    วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร ไทย 2548   

5 นายสิรภพ                                   คชรัตน ์ อาจารย ์ วท.ม. วิทยาการคณนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2547 8 9 

    วศ.บ.  วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2542   
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คอมพิวเตอร ์

หมายเหตุ * หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ประจ าภาควิชา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

1 นายไพศาล มุณีสว่าง รองศาสตราจารย ์ -Ph.D.  
(Computer Engineering) 
-M.Eng.Sc  
(Electrical Engineering) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

1. งานวิจัย 
-การแสดงผลการค้นหาไฟล์มัลติมีเดยีแบบ 3 มิติ, 
พ.ศ.2555 
-การตรวจจบัต าหนจิากเครื่องเอสเจบแีบบ
อัตโนมัตโิดยวิธกีารวิเคราะห์เนือ้หาและการ
เรียนรู้แบบซัฟฟอร์ตเวคเตอร์แมชชีนม, พ.ศ.2554 
2. ต าราเรียน 
-Multimedia Database Retrieval: A 
Humman Center Approach, Springer, 2006 
3. ภาระงานสอน 
-Principle of  Computer Networks 
-Computer Programming 
-Data Communication and Network 
-Computer and Data Communications 
-Computer Architecture and Organization 
-Speech Recognition and Processing 

2 นายสุรเชษฐ์     กานต์ประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -Ph.D. 
 (Electrical Engineering) 
-M.Sc. 
 (Electrical Engineering) 
-วศ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-ประสิทธภิาพในการตรวจจบัภาพรถโดย
ระบบสีแบบ HSV กรณีในการประยุกต์ใช้กับ
ระบบจอดรถ, พ.ศ.2552 
-ประสิทธภิาพของระบบซีดีเอ็มเอแบบไดเร็กซี
เควนซ์ที่มีการเข้ารหัส, พ.ศ.2552 
-การพัฒนาระบบตรวจจับวิทัศน์แบบอัตโนมัต
ส าหรับเฟรคที่หุ้มฟิล์มแล้ว, พ.ศ.2551 - 2553 
-การวิเคราะห์และการคัดสรรความถี่พาห์ที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับระบบส่งสัญญาณร่วม
ด้วยสัญญาณพาหย์่อยบนสายใยแกว้น าแสง
ประเภทหลายโหมดโดยอาศัยกระบวนการ
ทางพันธุศาสตร์, พ.ศ.2551 - 2553 
-การวิเคราะห์ระบบซีดีเอ็มเอแบบไดเร็กซี
เควนซ์, พ.ศ.2551 
-การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส์
เพื่อใช้ระบุตัวผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีแสกน
ลายนิ้วมอื โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวดั
พิจิตร, พ.ศ.2551 
-ประสิทธภิาพในการตรวจับภาพรถโดยอาศัย
ระบบสีแบบ RGB และ HSV: กรณีในการ
ประยุกต์ใช้กับระบบจอดรถ, พ.ศ.2550 
-การพัฒนาโปรแกรมส่งข้อความสั้น เพือ่การ
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

บริหารยาได้ตรงเวลาส าหรับผู้ปว่ย: 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวดั
พิจิตร, พ.ศ.2550 
-ป้ายหยุดรถอัจฉริยะ: กรณีศึกษาระบบบริการ
รถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร, พ.ศ.2550 
-เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ควบคุมด้วยตัวควบคุมระบบโครงข่ายประสาท
เทียม, พ.ศ.2549 
-โครงการพัฒนาระบบที่จอดรถอจัฉรยิะ, พ.ศ.2548 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Digital Communication   
-Telecommunication Engineering Laboratory II 
-Principles of Communications 
-Telecommunication Engineering Laboratory I 
-Satellite Communications 
-Stochastic Signals and Systems I 
-Coding Theory 

3 นายธนิต           มาลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -Ph.D. 
 (Electrical Engineering) 
-M.Sc.  
(Electrical Engineering) 
-วศ.บ. (เกียรตินิยม) 
(วิศวกรรมระบบควบคุม) 

1. งานวิจัย 
-การประยุกต์ระบบเชิงเส้นหลายมิติ 
(SNMLS) ในการประมวลผลรูปภาพและ
ทฤษฎีหลายมาตราสว่น, พ.ศ. 2553 
-การประยุกต์ทฤษฏีการควบคุมในโครงข่าย
อุปทาน, พ.ศ. 2552 
-Application of Numerical Method on 
Financial Analysis, พ.ศ. 2549 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Applied Electrical Engineering Mathematics 
-Special Topic in Signals and Systems 
-Control Systems 
-Control Systems for Computer Engineering 
-Special Topic in Computational Methods 

4 นายยงยุทธ       ชนบดีเฉลิมรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 
-วศ.ม.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
-วศ.บ. (เกียรตินิยม) 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-ระบบเตือนภยัน้ าทว่มฉับพลันในบริเวณพื้นที่
เส่ียงภัย, พ.ศ. 2551 - 2553 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Electromagnetic Fields and Waves I 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

-Engineering Electronics 
-Optical Communications   
-Fundamental Electronics 
-Electronics for Computer Engineering 

5 นางสาวพนมขวัญ                                 ริยะมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -Ph.D.  
(Electrical & 
ComputerEngineering) 
-M.S.E.CE.  
(Electrical & 
ComputerEngineering) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-การบีบอัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจจากคุณลักษณะ
ของกลุ่มรวมคิวอาร์เอส, พ.ศ. 2552 
-การตรวจจับและบันทึกการเคลื่อนที่ของวัตถุ, 
พ.ศ. 2550 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Computer Programming  
 
-Fundamental of Data Structures and Algorithms 
-Digital Image Processing 

6 นางสาวมุฑิตา  สงฆ์จันทร ์ อาจารย ์ -Ph.D. 
 (Automatic Control & 
Systems Engineering) 
-M.Eng. 
 (Mechatronics) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-การเปรียบเทยีบสมรรถนะของระบบควบคุม
โดยใช้การควบคุมแบบเรียนรู้ซ้ าพหุนามของ
เมทริกซ์ G อันดับหนึ่งและอันดับสูงกวา่เมื่อ
ใช้ค่าถ่วงน้ าหนักแบบปรับค่าได,้ พ.ศ. 2551 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Digital Circuits and Logic Design 
-Electrical Engineering Laboratory IV 
-Control Theory 
-Control Systems 
-Microprocessors 
-Control Systems for Computer 

7 นายนิพัทธ์                                     จันทรมินทร์   อาจารย ์ -Ph.D.  
(Electronic and 
Electrical Engineering) 
-M.Sc. 
 (Dipl.-Ing. in Electrical 
Engineering) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง) 

1. งานวิจัย 
-New Switch-Control Technique for 
Multiphase Interleaved Converters 
with Current Sharing and Voltage 
Regulation พ.ศ. 2554 
-Model-Based Maximum Power Point 
Tracking พ.ศ. 2553 
-Performance Analysis of Interleaved 
Converter for Maximum Power Point 
Tracking พ.ศ. 2553 
-Analysis of Multiphase Interleaved 
Converter by Using State-Space 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

Averaging Technique พ.ศ. 2552 
-A New Dynamic Model for Lead-Acid 
 Batteries พ.ศ. 2551 
-Control of a Two-Phase Bi-directional 
Interleaved Converter for Maximum 
Power Point Tracking พ.ศ. 2551 
2. ต าราเรียน 
-การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน: ทฤษฎีและ
ปฏิบัติการ, พ.ศ. 2546 (ISBN: 9747195526) 
3. ภาระงานสอน 
- Electrical Circuit Analysis I 
- Electrical Engineering Laboratory I  
- Power Electronics   
- IIIumination Engineering  
- Photovoltaic System Technology 
- Power System Protection 
 
 
 
 

8 นายอัครพันธ ์ วงศ์กังแห อาจารย ์ -Ph.D. 
(Electrical Engineering) 
-M.Sc. 
 (Electrical Engineering)  
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-คุณลักษณะความสัมพันธ์ทางไฟฟ้าและเคมี ใน
สภาวะการเกิดเงาบางส่วนบนเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดสีย้อมไวแสง, พ.ศ.2552 
-การพัฒนาแบตเตอรี่ไอรอนโดยใช้สารประกอบ
เชิงซ้อนของเหล็กเป็นสารควบคุม, พ.ศ.2552 
-สร้างและทดสอบจุดต่อพีเอ็นจาก
สารประกอบอินทรีย์ คาร์บอนในกลุ่มสารทรา
ซิชั่นเฮกซะดีไฮโดร (12) แอนนูลีน, พ.ศ.2552 
-ระบบเครื่องวัดแบบวิสชัวล์เพื่อใช้วัด
คุณลักษณะการประมวลสัญญาณเสียงดิจิตอล
ที่อยู่ภายใต้สัญญาณรบกวนในสภาพใชง้าน
เสมือนจริง, พ.ศ.2551 
-Infrared Controlled Lighting Switch (IR 
Switch), พ.ศ.2549 
-ระบบเพื่อ ลดวงรอบเวลาของเครื่องจักร
อัตโนมัติ “Auto Tweak Machine Cycle 
Time Reduction”, พ.ศ.2549 
2. ต าราเรียน 
- การโปรแกรม CA-Clipper 5.2 บนเน็ตเวิร์ก

http://library.nu.ac.th/search~S0/i9747195526/i9747195526/-3,-1,0,E/2browse
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537 
3. ภาระงานสอน 
-Digital Circuit and Logic Design II 
-Research Methodology in Science and 
Technology 

9 นายสุรเดช                                      
 

จิตประไพกุลศาล อาจารย ์ -Ph.D. 
(Electrical Engineering 
& Computer Science) 
-วท.บ.  
(คณิตศาสตร์) 

1. งานวิจัย 
-Feasibility Study of using Design Pattern to 
Assess Quality  of  software design, พ.ศ.2548 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Algorithm Analysis and Design 
-Principle of Software Engineering 
-Computer Programming 
-Advanced Computer Programming 
-Fundamental of Management 
Information Systems 
-Advanced Computer Programming 

10 นายชัยรัตน์                                   พินทอง อาจารย ์ -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 
-วศ.ม. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-การวิเคราะห์ความไม่ต่อเนื่องแบบเรียวในท่อ
น าคลื่นไดอิเล็กตริกแบบระนาบ, พ.ศ. 2553 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Electromagnetic Fields and Waves I 
-Telecommunication Engineering Laboratory II 
-Radio-Wave Propagation 
-Telecommunication Engineering Laboratory I 
-Communication Network and 
Transmission Lines 
-Antenna Theory 
-Mathematics for Approximation 
-Electromagnetic Theory 

11 นางสาวพรพิศุทธิ ์                               วรจิรันตน์   อาจารย ์ -Ph.D. 
(Bioengineering) 
-M.Eng. 
 (System Engineering) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์) 

1. งานวิจัย 
-เครื่องเขย่าถุงเลือดและชั่งน้ าหนัก, พ.ศ.2554 
-เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่สามารถโปรแกรมได้, 
พ.ศ.2552 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Electrical Engineering Laboratory II 
-Microcontroller & Microcomputer Interfacing 
-Microprocessors 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

12 นางสาววรลักษณ์                        คงเด่นฟ้า อาจารย ์ -PhD. 
(Computer Science 
and Engineering) 
-M.Eng. 
(Computer Engineering) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การดูแลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่ม
เสี่ยงในระบบการศึกษา, พ.ศ. 2554 – 2556 
-Web Service Searches, พ.ศ. 2553 – 2554 
-Flood Warning System Development and 
Capacity Building on Disaster Management 
for Local officers, พ.ศ. 2554 – 2555 
-ระบบสนับสนุนการพัฒนาแอพลิเคชั่นในการ
จัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการ, 
พ.ศ. 2553 – 2555 
-Spreadsheet-based Web mashups, 
พ.ศ. 2553 – 2555 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Principle of Artificial Intelligence 
-Computer Engineering Project I 
-Special Topic in Computer Systems 
-Fundamental of Database Systems 
-Computer Engineering Project II 

13 นายพนัส  นัถฤทธิ ์ อาจารย ์ -Ph.D.  
(Mechatronics) 
-M.Eng. 
 (Mechatronics), Awards  
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-โครงการพัฒนาระบบออกแบบเส้นทางและ
ควบคุมการเคลือ่นที่ของหุน่ยนต์โดยทฤษฎ ี
Wavefront ส าหรบัใช้งานภายใต้สถานการณ์จริง, 
พ.ศ. 2554-2555 
-การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตร์ของชุด
ขับเคลื่อนมอเตอร์ส าหรับรถยนต์ไฟฟา้, พ.ศ. 
2554-2555 
-สวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่างควบคุมด้วยแสง
อินฟราเรด, พ.ศ. 2548-2549 
-โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ
นอกอาคาร, พ.ศ. 2547-2548 
-อัลกอริทึมส าหรับการวัดค่าสัญญาณที่เวลา
จริงในระบบไฟฟ้าก าลัง, พ.ศ. 2547-2548 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Research Methodology in Science & Technology 
-Microcontroller & Microcomputer Interfacing 
-Microprocessors & Microcomputers 
-Microprocessors 
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ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

14 นายสุวิทย ์ กิระวิทยา อาจารย ์ -วศ.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
- SONAQUA-Self-organized 
nanostructures as basic elements for 
the quantum information in Project 
program: nanoQUIT - nanoelectronic 
semiconductor structures for the 
quantum information technology,  
พ.ศ. 2548 - 2551 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 

15 นายพงศ์พันธ ์                              กิจสนาโยธิน   อาจารย ์ -Ph.D.  
(Computer Science) 
-วศ.ม. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. งานวิจัย 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Compiler  
-Compiler Construction 

16 นายปยิดนัย  ภาชนะพรรณ ์ อาจารย ์ วศ.ม.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-โครงการพัฒนาบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกสแ์บบหรี่ไฟ
ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต,์ พ.ศ. 2549 – 2551 
-การลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบชิล
เลอร์: กรณีศึกษากระบวนการลดอุณหภูมิของ
คอนเดนเซอร์, พ.ศ. 2549 – 2552 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Electromagnetic Fields and Waves I 
-Electrical Engineering Laboratory IV 
-Electrical System Design 
-Power System Analysis 

17 นายแสงชัย                                  มังกรทอง อาจารย ์ -วศ.ม. 
(Telecommunications) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
–ระบบตรวจการได้ยิน, พ.ศ.2551 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Wireless Communications 

18 นายภาณุพงศ์                               สอนคม อาจารย ์ -วศ.ม. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 

1. งานวิจัย 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Computer Programming 
-Computer Architecture & Organization 
-Computer Engineering Project I 
-Operating Systems 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

-Computer Engineering Project II 
-Principle of  Network System Programming 

19 นายเศรษฐา                                 ตั้งค้าวานิช อาจารย ์ -วศ.ม. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. งานวิจัย 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Microcontroller and Microcomputer 
Interfacing 
-Microprocessor and Assembly Language 

20 นายสิรภพ                                   คชรัตน์ อาจารย ์ -วท.ม.  
(วิทยาการคณนา) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 
 

1. งานวิจัย 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Discrete Mathematics for Computer 
Engineering 
-Algorithm Analysis and Design 
-Computer Programming 

21 นายรัฐภูมิ  วรานุสาสน ์ อาจารย ์ -วศ.ม. 
 (Computer Science) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

1. งานวิจัย 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Computer Programming- 
-Principle of computer graphics 

22 นางสาวศิริพร เดชะศิลารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.ม.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
-วท.บ.  
(วัสดุศาสตร์) 

1. งานวิจัย 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Computer Programming 
-Digital Circuit and Logic Design 

23 นายสราวุฒ ิ วัฒนวงศ์พิทักษ ์ อาจารย ์ วศ.ม. 
(Electrical Engineering) 
-วศ.บ. (เกียรตินิยม) 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Power System Analysis 
-Fundamental of Electrical Engineering 
-Electrical Circuit Analysis I 
-Power and Industrial Electronics 
-Power System Analysis 

24 นางสาวจิราพร  พุกสุข อาจารย ์ ว.ศม. 
(Computer Science) 
วศ.บ.  
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 

1. งานวิจัย 
2. ต าราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Computer Engineering Project I 
-Discrete Mathematics for Computer 
Engineering 
-Computer Programming 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

-Fundamental of Database Systems 
-Operating Systems 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ไม่มี 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้นหลักสูตรได้
ก าหนดรายวิชา 305390 ฝึกงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
(4) มีระเบียบวินัยในการท างาน เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษาท่ี 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย(ถ้ามี) 

ส าหรับรายวิชา 305491 โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 และ 305492 โ ค ร ง ง า น ด้ า น
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 หัวข้อโครงงานต้องเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการท างานจริงได้ หรือเป็นโครงงานที่เสริมสร้างทักษะของนิสิต 
เพ่ือเป็นนักวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้ด าเนินโครงงานมีจ านวนไม่เกิน 3 คนต่อหัวข้อ พร้อมทั้ ง
จัดท าและน าเสนอรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและคณะกรรมการสอบโครงงาน การ
น าเสนอโครงงานภาคบรรยาย การจัดท ารูปเล่มรายงานโครงงานเป็นรายบุคคล และน าส่งตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
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5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท า

โครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นิสิตสามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินโครงงาน และมีทักษะในการน าเสนอผล

การด าเนินงาน โดยโครงงานที่แล้วเสร็จสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
(1) มีความเข้าใจในหลักการ สามารถเรียนรู้ทฤษฎีได้มากยิ่งขึ้น 
 (2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
(4) มีระเบียบวินัยในการท างาน 
(5) มีการน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ของการศึกษาในชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
มีการแจ้งก าหนดการในการด าเนินโครงงานและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชั่วโมงการให้ค าปรึกษา 

ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีการจัดเตรียมโครงงานที่
แล้วเสร็จให้ศึกษาในห้องสมุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีฐานข้อมูลออนไลน์ในส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลการด าเนินโครงงานจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา และการ

จัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์เป็นคณะกรรมการสอบ โดยผลงานจากโครงงานสามารถท างานได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในขั้นต้น 

ในกรณีที่ผู้ด าเนินการมากกว่า 1 คน ผู้ด าเนินการต้องเขียนขอบข่ายงานของตนเอง เพ่ือให้
คณะกรรมการสอบประเมินผลการด าเนินงาน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

ระบุลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนิสิตหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการ
ให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูง ในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การ
สอนและกิจกรรมนิสิตที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม  
และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน
ตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงาน  เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น า
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกัน
เป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นิสิตมี
ความรับผิดชอบ 

- กติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง  เช่น  การเข้าเรียนตรง
เวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีบทลงโทษนิสิตที่ทุจริตสอบ หรือคัดลอกผลงาน
ผู้อื่นมาส่งอาจารย์ผู้สอน 

- มีการให้ ความรู้ ถึ งผลกระทบต่ อสั งคม และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ - มีการมอบหมายให้นิสิตท าโครงงานย่อยที่ต้องคิด

แก้ปัญหาเชิงประยุกต์เทคโนโลยี บนพ้ืนฐานความรู้
ตามหลักวิชาการเพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตใช้ความคิด
สร้างสรรค ์

- ส่งเสริมกิจกรรมของชมรมทางด้านวิชาการเพ่ือต่อ
ยอดความคิดเช่น ชมรมโรบอท ชมรมคอมพิวเตอร์  

ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง  การแต่งกาย การเข้าสังคม 
เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
การวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะส า เร็จ
การศึกษา 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตให้สอดคล้องกับปัญจลักษณ์ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
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(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 
(6) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ แสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
หลักสูตรก าหนดให้มีการสอดแทรกความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และคุณธรรมและ

จรรยาบรรณ โดยเน้นการตรงต่อเวลาของการเข้าเรียนและการส่งงาน การก าหนดบทบาทและหน้าที่ความ
รับความผิดชอบให้สอดคล้องกับการท างานเป็นกลุ่ม การน าประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง การไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรืองานที่ได้รับมอบหมาย การอ้างอิงผลงานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน การน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาในระหว่างการสอนหรืองานที่ก าหนดให้ท า การ
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการใช้ความรู้ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
(3) ประเมินจากการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการแก้ปัญหาที่น าเสนอ 
(4) ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบและงานที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ประเมินจากการอ้างอิงผลงานและการน าเสนอข้อมูล 
(6) ประเมินจากการน าเสนอแนวคิดในการใช้ความรู้ 

2.2 ความรู้   
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นิสิตต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข้อเท็จจริง หลักการและทฤษฎี ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติ 

เกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
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(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ สากล และทันสมัย  
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5) มีความรู้ในมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และ

ทักษะเพ่ิมเติมจากงานที่มอบหมาย งานที่มอบหมายจะเน้นการบูรณาการความรู้ในวิชาต่างๆ ที่สอนอยู่ใน
ภาคการศึกษาเดียวกันและในวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว นอกจากนี้จะจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่างๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) รายงานและการน าเสนอรายงานของนิสิตในชั้นเรียน 
(4) รายงานการฝึกงาน และรายงานการวัดผลจากสถานประกอบการ 
(5) โครงงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นิสิตควรจะมีทักษะการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ ประยุกต์ บูรณาการ และ

สร้างสรรค์ต่อยอดจากทักษะด้านความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล 
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่เรียนรู้ในลักษณะท่องจ า นิสิต
ต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
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(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(6) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงองค์ความรู้จาก
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
เน้นการสอนที่มีการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในการ

แก้ไขปัญหา การน าเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยใหม่ การศึกษาจากกรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้นิสิตท าโครงงานประจ ารายวิชาและโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ในใช้ปีที่ 4 ให้นิสิตมีการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการอภิปรายกลุ่ม และมีชั่วโมงปฏิบัติการเพ่ือให้นิสิตปฏิบัติงาน
จริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของ

การแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือก
ค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเก่ียวกับนิยามต่างๆ ประเมินจาก
ความสามารถนิสิตที่ใช้ทักษะทุกๆ ด้าน ใน 

(1) กระบวนการที่นิสิตใช้ในการแก้ไขปัญหา 
(2) การตอบโจทย์แก้ปัญหาจริง 
(3) วิชาโครงงานซึ่งเป็นหัวข้อที่นิสิตไม่เคยรู้มาก่อน 
(4) ผลการด าเนินงานโครงงานของนิสิต ทัง้ในส่วนความสมบูรณ์ของผลงานและการ
น าเสนอ 
(5) การค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการอภิปรายกลุ่ม 
(6) ผลงานจากการปฏิบัติการ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
หลังจบการศึกษาแล้ว นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคน
จ านวนมากทั้งท่ีรู้จักและที่ไม่รู้จักมาก่อน ดังนั้นความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคน
ต่างๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นหลักสูตรจึงสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ



มคอ.2 
80 

 

ต่างๆ ต่อไปนี้ให้นิสิตระหว่างที่สอนวิชา รวมทั้งให้นิสิตไปเรียนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ต่างๆ 
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคมและประเทศชาติ 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ มีดังต่อไปนี้ 
(1) ใช้ต าราเรียนเป็นภาษาต่างประเทศในบางวิชา 
(2) ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน 
หรือผู้มีประสบการณ์  
(3) ก าหนดให้นิสิตมีการฝึกงานใน ภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ มีดังต่อไปนี้ 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม  
(2) ประเมินจากรายงานผลการฝึกงานจากสถานประกอบการ 
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(3) ประเมินจากผลการด าเนินโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น ของชมรม 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นิสิตควรสามารถสื่อสารผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสู่

ผู้อื่นได ้
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ 
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
(6) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบ
ของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายรูปแบบ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประเมินทักษะด้านนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์

ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อ
นิสิตในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีความรับผิดชอบ 
 1.2 รู้จักการมีส่วนร่วม 
 1.3 มีจิตสาธารณะ 
 1.4 มีจรรยาบรรณในการด าเนินชีวิต 
 1.5 เคารพชื่นชม ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย 
2. ความรู้ 
 2.1 รู้จักภาษาต่างประเทศมากกว่าหนึ่ง 
 2.2 ตระหนักในวัฒนธรรมวิถีชีวิตสังคมอาเซี่ยน สังคมโลก 
 2.3 เชื่อมโยงสภาพการปัจจุบัน การด าเนินชีวิต 
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 2.4 เรียนรู้สถานะ ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผล 
 3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 3.3 รู้หลักการปรับบุคลิกภาพและสุขภาพ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถติดต่อสื่อสารกับสังคมได้ทั้งพฤติกรรมกาย วาจา และเทคโนโลยีใหม่ 
 4.2 สร้างปัญญาในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหาส าหรับการน าเสนอเป็นภาษาไทยและ 
 ภาษาต่างประเทศได้ 
 5.2 ประยุกต์สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการแปลความหมาย สื่อสารและการวางแผนในการด าเนินชีวิต 
6. ด้านทักษะ Psychmotor 
 6.1 ฝึกฝนการใช้ร่างกายเพ่ือสร้างความสมบูรณ์ของสุขภาพและจิตใจ 
 6.2 สามารถสร้างบุคลิกภาพและการใช้ภาษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับนานาชาติได้ 
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง    X  ไม่ม ี

รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร 

6.ด้านทักษะ 
Psychmotor 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   

1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                     

001201 ทักษะภาษาไทย  × ×   × × × ×  × ×  × × × × × 

001211 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

   ×    × × ×  ×     ×  

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา    ×    × × ×  ×     ×  

001213 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

× 
  

×    × × ×  ×     ×  

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   

001223 ดุริยางควิจักขณ ์      ×   ×         × 

001224 ศิลปะใน
ชีวิตประจ าวัน 

   ×        ×  × ×  × × 
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง    X  ไม่ม ี

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร 

6.ด้านทักษะ 
Psychmotor 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                     

001232 กฎหมายพื้นฐาน
เพือ่คุณภาพชีวิต 

× × × × × × × ×   × × × × × × × × 

001237 ทักษะชีวิต      ×   ×       × × × 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                   

001271 มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 

           ×     ×  

001277 พฤติกรรมมนุษย ์   × × × ×   ×      × × × × 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ 

ผลการเรียนรู้ในตาราง 3.2 มีความหมายดังนี้ 
 1 คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 
  1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
  1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อ
บุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  1.6 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ แสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
 2 ความรู้ 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 
  2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ สากล และทันสมัย  
  2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง(ภาษาอังกฤษ) 
  2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  2.5 มีความรู้ในมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา
ของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 3 ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
  3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
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  3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
 
  3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
  3.6 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงองค์ความรู้จาก
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม 
  4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
  4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
  4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคมและประเทศชาติ 
 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
  5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
  5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
  5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
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  5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
  5.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                             
2.1 วิขาแกน                             
2.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                             
252182  แคลคูลัส 1                             
252183  แคลคูลัส 2                             
252284  แคลคูลัส 3                             
256101  หลักเคม ี                             
261101  ฟิสิกส์  1                             
261102  ฟิสิกส์  2                             
2.1.2 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                            

301304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                            

302151 เขียนแบบวิศวกรรม                             
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์      

     
 

        
 

     
2.2 วิชาเฉพาะด้าน                             
2.2.1 วิชาบังคับ                             
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2.2.1.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

                                                               ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
2.2.1.1.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์                             
305453 ปัญญาประดิษฐ ์                             
305361 ฐานข้อมูล                             
2.2.1.1.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟแวร์                             
305111 ทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                    
305172 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  

      
     

       
   

    
  

305233  การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธ ี                            
305272 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                          
305371 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์                          
2.2.1.1.3 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  

         
 

 
   


 


 

     
 

305131 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร ์1                           
305132 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร ์2                         
305214 โครงสร้างข้อมูล                      
305346 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์                      
305351 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร ์                       
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305383 ระบบปฏิบัติการ                     

 
 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

                                                               ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
2.2.1.1.3 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                             
305232 ความน่าจะเป็นประยุกตส์ าหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์  

     
   

     
     

    
  

   
305331 ทฤษฎีค านวณ                             
2.2.1.1.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                             
303213 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าส าหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

                    
 

  
 

    

303242 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                     
        

305224 ตรรกศาสตรด์ิจิทัล                             
305332 การประมวลผลสญัญาณดิจิทัล                        
305381 ไมโครโพรเซสเซอร์และภาษาแอสเซมบล ี                           
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305382 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร ์                  

305384 การเช่ือมต่อไมโครคอมพิวเตอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

                

2.2.1.1.5 วิชาโครงงาน                            

305491 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1                            

305492 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2                            

 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

                                                               ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
2.2.2 วิชาบังคับทางภาษา                             
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                                

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ                              

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน                            

2.3.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                            

305273 กระบวนการระดับบุคคลส าหรับการพัฒนา
ซอฟต์แวร ์
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305274 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคณุภาพ                       

305275 การออกแบบซอฟต์แวร ์                    

305276 การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของซอฟต์แวร์                       

305321 ระบบควบคุมส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                 

305352 ปฏิสมัพันธ์ระหวา่งมนุษย์และคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น                

305358 วิศวกรรมหุ่นยนต ์1               

305362 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ                 

305363 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์                          

305364 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายสังคม                 

305372 การสร้างคอมไพเลอร ์                      

305373 กระบวนการระดับทีมส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร ์
                       

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

   ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
305375 การพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร ์                             
305376 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวรเ์บื้องต้น                             
305391 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์                             
305392 หัวข้อพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบ                             
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305393 หัวข้อพิเศษทางด้านการติดต่อระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร ์  


    


 


  


 

 
  


   


 



305394 หัวข้อพิเศษทางด้านระบบฝังตัว                       

305395 หัวข้อพิเศษทางด้านหุ่นยนต ์                       

305396 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร ์                        

305432 คอมพิวเตอร์กราฟิกส ์                      

305434 การประมวลผลภาพดจิทิัล                           

305438 มัลติมิเดีย                           

305445 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่าย                      

305454 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง               

305452 วิศวกรรมหุ่นยนต ์2                

305455 การรูจ้ ารูปแบบ              

305456 คอมพิวเตอร์วิทัศน ์                 

305463 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                     

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
                                                                          ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง                                               

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
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305464 โปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย                             
305465 การบูรณาการข้อมูลและโปรแกรมประยุกต ์                         
305466 พื้นฐานของการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ                     

305467 พื้นฐานของการปกครองควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

                  



305472 ระบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ                   

305481 ระบบฝังตัว              

4. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                            

305390 ฝึกงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ภาคผนวก ก.) 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตในระดับรายวิชาท าได้โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ภายในภาควิชาเพ่ือท าการทวนสอบ 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรที่ได้รับ
การยอมรับ โดยการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพงึพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ  

(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนิสิต  
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 ดังนี้ 

3.1 นิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับ

ระยะเวลา การลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนิสิต ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 นิสิตที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
3.2.1 เป็นนิสิตภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2.3 ให้นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค าร้องแสดง ความ

จ านงขอส าเร็จการศึกษาต่องานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย ก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1. ก าหนดให้อาจารย์ที่เพ่ิงได้รับการบรรจุ เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือท าความรู้จักกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา การประกัน
คุณภาพ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 

2. ส าหรับอาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากภาควิชาถึง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พร้อมทั้ง
แจกเอกสารประกอบที่จ าเป็น  

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการ

ประเมินผลที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1. สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ทางวิชาการและวิชาชีพ แก่
คณาจารย์  

2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยจัดโครงการชี้แจงรายละเอียดแก่
คณาจารย์ที่สนใจ 

3. สนับสนุนงบประมาณในการน าเสนอผลงานวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
4. คณะฯ จัดท าวารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือเป็นแหล่งตีพิมพ์บทความ

ทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ภายในคณะฯ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
มีการบริหารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1.1  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์

ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและสภาวิศวกร ท าหน้าที่บริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและการติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  

1.2  จัดให้มีการประชุม สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าร่วมเสนอแนะหรือให้ความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ 

1.3  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในทุกรายวิชาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการประจ าคณะหรือที่ประชุมของภาควิชา ที่ดูแลหลักสูตรอยู่ 

1.4  มีระบบการประเมินและส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์   
ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน โดยฝ่ายวิชาการประจ าคณะ หรือ
ภาควิชาที่ดูแลหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

1.5  มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ โดยจัดท าประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และแผนการ
สอนที่มีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระครบทุกรายวิชา มีการก าหนดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ทั้งบรรยาย ปฏิบัติ สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการแจกประมวล
รายวิชาและแผนการสอน ให้ผู้เรียนได้รับทราบตลอดจนแจ้งให้ผู้เรียนได้รับทราบถึงเกณฑ์ในการ
วัดผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาด้วย 

1.6  มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อาทิ กิจกรรมสัมมนา การอบรม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ/หรือ คุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

1.7  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมาเป็นวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสอนแก่คณาจารย์เป็นประจ า 

1.8  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 
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คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนปฏิบัติการอย่าง
เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีระบบบริหารจัดการที่ใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ทั้งในระดับภาควิชา ในระดับคณะและภายนอกสถาบัน   

 
 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยผ่านการบริการของ
ส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดคณะ ทั้งนี้หนังสือเรียนและเอกสาร Website ที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิศวกรรมศาสตร์มีดังนี้ 

-   ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีต ารา เอกสารในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดังนี้ 
  ต าราเรียน  :  ภาษาไทย    56,209  เล่ม 
     :  ภาษาต่างประเทศ     24,411  เล่ม 
  วารสาร   :  ภาษาไทย                60  ชื่อเรื่อง 
     :  ภาษาต่างประเทศ         25  ชื่อเรื่อง 
  ฐานข้อมูล (Database)     30  ฐานข้อมูล  
  โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ :  ภาษาไทย   2264  รายการ 
     :  ภาษาอังกฤษ   956  รายการ 

-  ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีต าราตามยอดปี 2554  ดังนี้ 
  ต าราเรียน  :  ภาษาไทย    6,846  เล่ม 
     :  ภาษาอังกฤษ      2,557  เล่ม 
  วารสาร   :  ภายในประเทศ             51  ชื่อเรื่อง 
     :  ต่างประเทศ                28  ชื่อเรื่อง 
***(วารสารที่ให้บริการที่ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวารสารได้เปล่าดังนั้นจะมีฉบับที่ได้รับไม่ต่อเนื่อง) 

  โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน ์ :  ซีดีรอม  1400  แผ่น 

จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิตเพ่ือใช้ในการค้นคว้าและเรียนรู้ นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่

สนับสนุนการเรียนการสอนภาคบรรยายและปฏิบัติการอย่างพอเพียง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

จัดเตรียมงบประมาณโดยประสานงานกับส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่

เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อนี้ได้เปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
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รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จ าเป็น ส าหรับห้องสมุดของคณะมีการเตรียมงบประมาณส าหรับจัดซื้อ

หนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังจัดเตรียมงบประมาณส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอน

และครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 14 

ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการ

หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้านพันธ

กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อก าหนดข้างต้นโดย 
- จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนิสิตในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

3.  การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
กระบวนการในการรับอาจารย์ใหม่ เริ่มจากการส่งใบสมัครให้แก่ภาควิชาที่มีผู้มาสมัคร กลั่นกรอง 

ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ว่าเพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอนในเบื้องต้น จากนั้นคณะจะ
พิจารณากรอบอัตรา หากยังมีว่าง ก็จะน าเข้าที่ประชุมกรรมการคณะเพ่ือพิจารณากลั่นกรองในรอบที่สอง หาก
กรรมการคณะเห็นชอบ ก็จะน าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติบรรจุ หรือหากไม่มีกรอบอัตราแต่ผู้สมัครมี
คุณวุฒิสูง ก็จะด าเนินการขอกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
กระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการติดตาม 

คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจ าปีและการวางแผนส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร กระท าโดยผ่านกรรมการ
วิชาการของคณะ และ กรรมการประจ าภาควิชา 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
นโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จะอนุมัติก็ต่อเมื่อภาระงานสอนของอาจารย์ในภาควิชานั้นเต็ม

ตามเกณฑ์ขั้นต่ าของมหาวิทยาลัย หรือไม่มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น กระบวนการเลือกสรรกระท าโดย
กรรมการประจ าภาควิชา  
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
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อ้างอิงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
สนับสนุนการฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึกการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ โดยมีการจัดสรร

งบประมาณท้ังในระดับคณะและระดับภาควิชา 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
(1) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ 

มาเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นิสิต 
(2) มีผู้ช่วยสอนประจ าห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในจ านวนที่เหมาะสม 
(3) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ 
นอกจากนี ้ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นิสิต 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
เป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
 
 

 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 (1) จัดอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนานิสิตได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ 
 (2) มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 (3) มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 (4) กิจกรรมของนิสิตในหลักสูตรที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้                                                        

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

X X X X  
 

7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรอืมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา(ถ้าประกาศแล้ว)                                                     

X 
 

X X X  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อน
เปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X  
 

7.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

7.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
≥25 

 
≥25 

 
≥25 

 
≥25 

 
 

7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

7.9 อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาในด้าน วิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

7.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รบัการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
X 

 
 

7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     
X 

7.13 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะทัง้หมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจาก
ภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 

(75) 100 100 100  

7.14 ร้อยละของรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมที่มี Tutorial 100 100 100 100  
7.15 ร้อยละของรายวิชาบังคับทางวิศวกรรมที่มี Tutorial (50)  (100) 100 100  

7.16 ร้อยละของรายวิชาทั้งหมดในหลักสตูรที่น าระบบ PDCA มา
ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

75 100 100 100  

7.17 ร้อยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษครั้งแรกผ่านตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   25  

7.18 ร้อยละของนิสิตทีส่อบเทคโนโลยสีารสนเทศครั้งแรกผ่าน
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด      

   75  

7.19 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี
หลังส าเร็จการศึกษา 

    80 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
7.20 ค่าเฉลีย่ของเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. ก าหนด     × 

 
หมายเหตุ :  1. ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 - 7.12 เป็นตัวบ่งชี้ตาม TQF ยกเว้น 7.3 และ 7.5 ที่มีการ 
       ปรับส าหรับของมหาวิทยาลัยนเรศวร   

 2. ตัวบ่งชี้ที่ 7.13 – 7.21 เป็นตัวบ่งชี้ตามกรอบนโยบายฯของมหาวิทยาลัย 
     นเรศวร 

                   3. ตัวบ่งชี้ที่ 7.22 เป็นตัวบ่งชี้ตามนโยบายของคณะที่นิสิตต้องสอบ 
                          ใบประกอบวิชาชีพ 
                    4. แต่ละหลักสูตรสามารถเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้เพ่ือสะท้อนลักษณะเฉพาะของ 
                         บัณฑิตในสาขาวิชาได้ แต่อย่างน้อยต้องมีตัวบ่งชี้ที่ 7.1 – 7.20 
                    5. ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง หลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมบวกกับหลักสูตรที่พัฒนา 
                          ตาม TQF 
                  
       หลักสูตรที่จะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่  7.1 -7.12 อยู่ในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา (ส าหรับหลักสูตร 4 ปี) ทั้งนี้ การผ่านเกณฑ์ดีต้องมีการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ที่ 7.1 – 7.5 อย่างครบถ้วนและ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ 7.6 – 7.12 
              ส าหรับตัวบ่งชี้อ่ืนๆ  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประกันคุณภาพจะก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินต่อไป ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องพยายามก ากับดูแลให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ 2 
ของการใช้หลักสูตรที่พัฒนาตาม TQF และ ต้องรักษาไม่ให้ต่ ากว่าเป้าหมายนี้ตลอดไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา  และ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนิสิต และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับการปรุงและรายงานผลต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ

ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้ สื่อการ
สอนในทุกรายวิชา 

  การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

- ประเมินโดยนิสิตในแต่ละวิชา 

- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  

- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
- การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและ

ประสบการณ์ภาคสนามแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษา ว่าบัณฑิต
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 


