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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

ชื่อยอ (ไทย)  :  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 

ชื่อยอ (อังกฤษ)  :  B.Eng. (Computer Engineering)  

  

3.  วิชาเอก (ถามี) 

 ไมมี 

 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวน  137 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรระดับ 2 ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2552 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเขาศึกษา 

   รับนิสิตไทย และนิสิตตางชาติ 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  กําหนดการเปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 

6.2  เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

6.3  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

 คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตรและงานดานวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 

เมื่อวันที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

 สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที ่7/2560  

เมื่อวันที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   

 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที ่236 (11/2560)   

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552  ในปการศึกษา 2562 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

- วิศวกรคอมพิวเตอร 

- วิศวกรซอฟตแวร 

- นักเขียนโปรแกรม หรือผูพัฒนาซอฟตแวร 

- ผูดูแลระบบ ขายงาน และเครื่องบริการ 



3 

 

 

- นักพัฒนาเว็บไซต 

- ผูจัดการซอฟตแวร 

- ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ผูประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร 

- นักพัฒนาระบบ 
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9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 

หลักสูตร

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นางสาวพรพิศุทธิ ์ วรจิรันตน ผูชวย 

ศาสตราจารย 

Ph.D. Bioengineering University of Strathclyde สหราชอาณาจกัร พ.ศ. 2552 13 13 

    MSc. Systems Engineering Cardiff University สหราชอาณาจกัร พ.ศ. 2543 

    วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

ไทย พ.ศ. 2540 

2 นางสาวมุฑิตา สงฆจันทร ผูชวย 

ศาสตราจารย 

Ph.D. Automatic Control and 

Systems Engineering 

University of Sheffield อังกฤษ พ.ศ. 2550 12 12 

    M.Eng. Mechatronics Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2545 

    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไทย พ.ศ. 2542 

3 นางสาววรลักษณ คงเดนฟา อาจารย Ph.D. Computer Science and 

Engineering 

University of New South Wales, 

Sydney 

ออสเตรเลีย พ.ศ. 2552 

 

9 9 

    M.Eng. Computer Engineering Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2543 

    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

ไทย พ.ศ. 2541 

4 นายสุรเดช จิตประไพกุลศาล อาจารย Ph.D. Electrical Engineering and 

Computer Science 

Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548 

 

32 32 

    วท.บ. คณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2534 

5 นายรัฐภูมิ  วรานุสาสน อาจารย M.Eng. Computer Science Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2548 18 18 

    วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2541 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร  

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

องคประกอบสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 

1. วิสัยทัศน “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจของไทยใน

ปจจุบัน ไปสู “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value–Based Economy)” ซึ่งมุงเนนให

เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ มิติที่ 1 เปลี่ยนเปนการผลิตสินคาเชิง 

“นวัตกรรม” มิติที่ 2 ขัดเคลื่อนประเทศดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และ

มิติที่ 3 เนนภาคบริการ 

2. ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ที่มุงสงเสริมพัฒนาใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี 

3. การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในสวนของเทคโนโลยีและการใชประโยชนจากคอมพิวเตอร 

4. กรอบมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ค.ศ. 2016 (CE 2016) ของ

สถาบัน ACM และ IEEE ที่ประกาศใชในวันที่  15 ธันวาคม 2559 ซึ่งเปนกรอบมาตรฐาน

หลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากกรอบมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ค.ศ. 2004 (CE 2004) อันเปนพ้ืนฐานของ มคอ 1. สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 

5. ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century skills) ซึ่งระบุทักษะที่สําคัญที่สุดสําหรับการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 จํานวน 4 ทักษะ คือ 1) การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical thinking) 2) การ

สื่อสาร (Communication) 3) การรวมมือ (Collaboration) และ 4) ความคิดสรางสรรค 

(Creativity) 

ดังนั้น ความคิดสรางสรรค แนวคิดเชิงการเปนผูการประกอบการ ความสามารถในการปรับตัว 

(Adaptability) และความสอดคลองกับแนวคิดสากล จึงเปนแนวคิดสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสงผลใหสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่สังคม

ครอบคลุมถึงเพียงแคบุคคลที่เราพบปะกันเปนประจํา ก็ไดขยายเปนบุคคลที่เราติดตอดวยทั้งโดยตรงตอหนา 

(Face-to-face) และทางเครือขายสังคม (Social Network) ดั งนั้ นจึ งมีความจําเปนตองผลิตวิศวกร

คอมพิวเตอรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนมืออาชีพ มีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม 

เปนผูที่จะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิต

ของสังคมไทย 
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12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากขอคิดเห็นที่ไดรับจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูแทนจากตลาดแรงงานดานคอมพิวเตอร บัณฑิต 

ศิษยเกา นิสิตปจจุบัน และอาจารยผูสอน และจากสถานการณดังที่กลาวมาแลวในขอ 11 หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560 จึงมุงเนนที่การพัฒนาใหบัณฑิตมีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) เขากับสภาพสังคม

และเศรษฐกิจในอนาคตได โดย 

1) ปรับวิชาบังคับใหสอดคลองกับแนวคิดสากล ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร CE 2016 โดย

ยังคงใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 

(มคอ. 1) โดยปรับเปลี่ยนวิชาบังคับในชั้นปที่ 3 

- 305323 การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 

- 305353 วิศวกรรมระบบและซอฟตแวร (Systems and Software Engineering) 

- 305362 ความมั่นคงของคอมพิวเตอรและสารสนเทศ (Computer and Information 

Security) 

- 305385 ระบบฝงตัว 1 (Embedded System 1) 

- 305386 ระบบฝงตัว 2 (Embedded System 2) 

2) วางรากฐานแนวคิดของการสรางสรรคนวัตกรรม และแนวคิดเชิงการเปนผูประกอบการ โดย

สอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) การคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) การทดลองที่ขับเคลื่อนดวยสมมติฐานทางธุรกิจ (Business-

Hypothesis-Driven Experimentation) การออกชิ้ น งาน เป น รอบ  (Iterative Work-

Product Releases) และการเรียนรูผานการตรวจสอบความสมเหตุสมผล (Validated 

Learning) ใน 6 รายวิชาดังนี้ 

- 305100 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Introduction to Computer 

Engineering Profession) ในชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

- 305111 ทักษะเสริมการทํางาน 1 (Soft Skill 1) ในชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

- 305112 ทักษะเสริมการทํางาน 2 (Soft Skill 2) ในชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

- 305113 ทักษะเสริมการทํางาน 3 (Soft Skill 3) ในชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

- 300301 ผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) ในชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

- 305311 การเตรียมการสําหรับการปฏิบัติทางวิชาชีพ (Preparation for Professional 

Practice) ในชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
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3) เพิ่มความยืดหยุนในการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับตนเองของนิสิต โดย 

- เสริมการเรียนปกติในมหาวิทยาลัยดวยการเพิ่มพูนทักษะจากการปฏิบัติงานใน

ภาคอุตสาหกรรม โดยเพิ่มแผนการเรียนที่รองรับการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

(Work Integrated Learning หรือ WIL) ผาน 2 รายวิชาสําหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติครบ

ตามขอกําหนด 

- 305101 การศกึษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 1 ในชั้นปที่ 1 ภาคฤดูรอน 

- 305201 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 2 ในชั้นปที่ 2 ภาคฤดูรอน 

- ปรับใหในการเรียนในระดับชั้นป 4 เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของนิสิต และรับ

กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยแบงเปน 3 ทางเลือก คือ 

- แบบปกต ิ

- แบบเนนการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 

- แบบเนนการสรางผลงานการวิจัย  

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2560 จะมุงเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีความสามารถในการ

สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม

ระดับแนวหนาในกลุม 10 อนัดับแรกของประเทศ โดย 

1) ปรับหลักสูตรตามแนวคิด Outcome-Based Education (OBE) ซึ่งมุงเนนการพัฒนาขีด

ความสามารถ (competency) ของนิสิตในแตละชั้นป โดยใน 

- ชั้นปที่ 1  มุงเนนที่การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทั่วไปใหนิสิตและรองรับการฝกปฏิบัติงาน

พื้นฐานทั่วไปในภาคอุตสาหกรรม 

- ชั้นปที่ 2  มุงเนนที่การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรและรองรับการ

ฝกปฏิบัติงานพื้นฐานดานคอมพิวเตอรในภาคอุตสาหกรรม 

- ชั้นปที่ 3  มุงเนนที่การพัฒนาทักษะขั้นกลางและสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรและ

รองรับการฝกปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรในภาคอุตสาหกรรม 

- ชั้นปที ่4  มุงเนนที่การพัฒนาความรูและทักษะเชิงลึกผาน 3 ทางเลือก (แบบปกติ แบบ

เนนการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และแบบเนนการสรางผลงานการวิจัย) เพื่อเตรียม

ความพรอมสูการปฏิบัติงานหลังสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนิสิต 

2) ปรับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ตามแนวคิดของ Project/Problem/Practice-Based 

Learning (P3BL) โดยมุงเนนใหนิสิตฝกปฏิบัติ (practice) การแกปญหา (problem) ดวยโครงงาน 

(project) โดยเริ่มตั้งแตการเรียนในชั้นปที่ 1 ในรายวิชา 305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Computer Programming) และเพิ่มความเขมขนขึ้นในแตละระดับชั้นปที่เพิ่มขึ้น 
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3) รวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนในการพัฒนาโครงงานเพื่อสรางชิ้นงานที่จะ

ชวยแกปญหาของภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชม ในรายวิชา 305353 วิศวกรรมระบบและ

ซอฟตแวร (Systems and Software Engineering) ในชั้นปที่ 3 อันเปรียบเสมือนการฝก 

รวบยอดและบูรณาการความรูเพื่อการแกปญหาในสภาพแวดลอมตามความเปนจริง ซึ่ง

นอกจากจะเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยแลวยังเปนเตรียม

ความพรอมใหนิสิตกอนการฝกงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรในภาคฤดูรองของนิสิตชั้นปที่ 

3 อีกทั้งเปนการเตรียมตัวสําหรับการทําโครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรในระดับชั้นปที่ 

4 

4) เพิ่มความยืดหยุนในแผนการเรียนโดยปรับใหในการเรียนในระดับชั้นป 4 เปน 3 ทางเลือก 

คือ แบบปกติ แบบเนนการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และแบบเนนการสรางผลงานการวิจัย 

เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของนิสิต และรับกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1  รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

305171  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 

 

13.2  รายวิชาที่เรียนจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

13.2.1  วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร     

   เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร  จํานวน    5   รายวิชา  คือ 

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 

261101  ฟสิกส 1       4(3-2-7) 

Physics I 

261102  ฟสิกส 2       4(3-2-7) 

Physics II 
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13.2.2  วิชาบังคับทางภาษา    

   เปดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน    1   รายวิชา คือ 

300302      การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคทางวิชาชีพ  3(2-2-5) 

Communicative English for Professional Purposes 

 

13.2.3  วิชาบังคับทางวิศวกรรม 

เปดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน    1   รายวิชา คือ 

300301  ผูประกอบการทางเทคโนโลยี    3(2-2-5) 

Technopreneur 

 

เปดสอนโดยภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ  จํานวน    1   รายวิชา คือ 

301304  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม     3(3-0-6)  

Engineering Economics 

 

13.3 การบริหารการจัดการ 

  รายวิชาทั้งหมดเปดตามแผนการเรียนของแตละสาขา ทั้งในกรณีที่เปนรายวิชาที่ตองเรียนจากคณะ

อื่นๆ ภาควิชาอื่นๆ หรือสาขาอื่นๆ หรือเปนรายวิชาที่เปดสอนใหคณะอื่นๆ ภาควิชาอื่นๆ หรือ สาขาอื่น โดย

การประสานงานกับกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย แตในบางกรณีที่ เปนกรณีพิเศษจะใชการ

ประสานงานกันระหวางสาขาหรือภาควิชานั้นๆ โดยตรง 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เปนหลักสูตรที่มุงมั่นพัฒนาวิชาการ สูการผลิตวิศวกรคอมพิวเตอรที่มีความสามารถในการปรับตัวได 

(Adaptability) โดยสามารถคาดการณและตอบสนองในเชิงบวกตอสถานการณและสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุผลตามปรัชญาขางตน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จึงมีการเปลี่ยนแปลงจาก

หลักสูตร พ.ศ. 2555 ในสาระสําคัญดังนี ้

1. เพิ่มกลุมวิชาทักษะเสริมการทํางาน (Soft Skills) ที่มุงเนนการพัฒนาทักษะที่สงผลกระทบ

โดยตรงตอความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) เชน กรอบความคิดแบบเติบโต 

(Growth mindset) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การทดลองที่ขับเคลื่อนดวย

สมมติฐานทางธุรกิจ (Business-Hypothesis-Driven Experimentation) การออกชิ้นงานเปน

รอบ (Iterative Work-Product Releases) และการเรียนรูผานการตรวจสอบ (Validated 

Learning) ใน 6 รายวิชาไดแก 305100 แนะนําอาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Introduction to 

Computer Engineering Profession) 305111 ทั กษ ะ เส ริมการทํ างาน  1 (Soft Skill 1) 

305112 ทักษะเสริมการทํางาน 2 (Soft Skill 2) 305113 ทักษะเสริมการทํางาน 3 (Soft Skill 

3)  300301 ผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 305311 การเตรียมการสําหรับ

การปฏิบัติทางวิชาชีพ (Preparation for Professional Practice) 

2. รองรับการบูรณาการการศึกษาการทํางาน (Work Integrated Learning หรือ WIL) โดยเพิ่ม

รายวิชา 305101 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 1 และรายวิชา 305201 การศึกษาเชิง

บูรณาการกับการทํางาน 2 สําหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดและมีความประสงคที่

จะบูรณาการการศึกษากับการทํางาน 

3. ปรับใหในการเรียนในระดับชั้นป 4 เปน 3 ทางเลือก (แบบปกติ แบบเนนการปฏิบัติงานใน

อุตสาหกรรม และแบบเนนการสรางผลงานการวิจัย) ใหนิสิตสามารถปรับแผนการเรียนไดตาม

ความเหมาะสม 
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1.2 ความสําคัญของหลกัสูตร 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในปจจุบันและท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตลวนแลวแตใชคอมพิวเตอรเปนตัว

ขับเคลื่อน ดังนั้นองคความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรจึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลโดยตรงตอการสรางชิ้นงาน 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรเปนการศึกษาเกี่ยวของกับการทํางานรวมกันระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร 

ซึ่งจะชวยพัฒนาทักษะของผูเรียนใหสามารถพัฒนาอุปกรณที่มีอยูใหดีกวาเดิมหรือเร็วกวาเดิม หรือพัฒนา

อุปกรณขึ้นมาใหม อันเปนทักษะสําคัญในการสรางสรรคนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตใหมคีุณลักษณะ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูและทักษะพื้นฐานในวิชาชีพสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

2. มคีวามสามารถในการปรับตัวใหเขากับการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ โดยมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพวิศวกร และความตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมไทย 

3. มีความใฝรู และ สามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 

4. มีทักษะในการคิด สรางสรรค และประยุกตความรูทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มีแผนในการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่กําหนดโดย ศธ. และในการดําเนินการจะมีความสอดคลองกับกรอบ

นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนกลยุทธของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีแผนการพัฒนากลยุทธ และ

หลักฐาน/ตัวบงชี้ที่สําคัญดังนี้ 

แผนพัฒนาปรับปรุง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. พัฒนาระบบ กระบวน 

การ และวิธีการจัดการ

เรียนการสอนให สอด 

คล องกับปรัชญ าของ

หลักสูตร 

1. พัฒนาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอ

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดย

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ไดแก 

ผลประเมินความพึงพอใจจาก

ผูใชปจจัยพื้นฐาน 

1.1.  หองเรียน ที่มีโสตทัศนูปกรณ

ที่ครบถวน สะอาด มีขนาด

เหมาะสมกับจํานวนผู เรียน 

และสอดคลองกับลักษณะ

ของรายวิชา 

รอยละของจํานวนหองเรียนที่มี

คุณสมบัติตามกลยุทธ 

1.2.  หองสมุด ที่มีหนังสือ และ

เอ ก ส า ร ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม

คอมพิ ว เตอรและสาขาที่

เกี่ยวของ และมีระบบสืบคน

ออนไลน 

สัดสวนงบประมาณเพื่อการ

พัฒนาหองสมุด 

1.3.  หองปฏิบัติการ ที่มีเครื่องมือ

และอุปกรณทําการทดลอง

พื้นฐาน 

จํานวนหองปฏิบัติการ 

1.4.  พื้ นที่ ที่ เอื้ ออํ านวยตอการ 

ศึกษาดวยตนเองของนิสิต 

จํานวนพื้นที่ 

2. พัฒนากระบวนการเรียนรูตาม

กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนสําหรับ

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

 

2.1.  เพิ่มรายวิชากลุมทักษะเสริม

การทํางาน 

จํานวนรายวิชาและหนวยกิตของ

กลุมวิชาทักษะเสริมการทํางาน 
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แผนพัฒนาปรับปรุง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

2.2.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานการจัดการการเรียนการ

สอนแบบใหม 

จํานวนครั้งที่มีการประชุมเพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ 

2.3.  สอดแทรกแนวคิดของการ

เรียนรูผ านการตรวจสอบ

ค ว า ม ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล 

(validated learning) ใ น

กระบวนการเรียนการสอน 

จํานวนรายวิชาที่สอดแทรกการ

เรียนรูผานการตรวจสอบความ

สมเหตุสมผล 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหมี

ความทันสมัย สอดคลอง

กับความกาวหนาทาง

เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ มี

มาตรฐานไมต่ํ ากว าที่ 

สกอ. กําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก

หลักสูตรในระดับสากล 

ตารางเปรียบเทียบวิชาใน

หลักสูตรและองคความรูตาม

กรอบมาตรฐานหลักสูตร

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ค.ศ. 

2016 (CE 2016) 

ตารางเปรียบเทียบวิชาใน

หลักสูตรและองคความรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2552 

2. พัฒนาหลักสูตรโดยมีการสวน

รวมของภาคเอกชน 

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ

จากภาคเอกชนทั้งในการรางและ

การวิพากษหลักสูตร 

3. พัฒนาบุคลากรทางดาน

การเรียนการสอนและ

บ ริ ก า ร วิ ช าก า ร ให มี

ประสบการณจากการนํา

ความรูท างวิศวกรรม

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ไ ป

ปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรดานวิชาการให

ทํางานบริการวิชาการ และ/หรือ

สนับสนุน ใหมี การแลกเปลี่ ยน

ทักษะ โครงการฝกอบรม โครงการ

ศึกษาดูงานแกบุคลากร 

ปริมาณงานบริการวิชาการและ

จํานวนโครงการฝกอบรม 

โครงการศึกษาดูงาน 

2. สงเสริมใหบุคลากรแลก เปลี่ยน 

ประสบการณในบริการวิชาการ 

จํานวนครั้งที่มีการประชุมเพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ระบบ

การศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห การศึกษาภาคฤดูรอนกําหนดใหมีระยะเวลาและ

จํานวนหนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาไมบังคับและใชระยะเวลาเรียน

ประมาณ 8 สัปดาห โดยจัดชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชา ใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิตตามที่กําหนดไวใน

ภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

การคิดหนวยกิต 

- รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค 

- รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค 

- การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค 

- การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบ

ทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน สําหรับรายวิชาตอไปนี้ 

- 305390 การฝกงานดานวิศวกรรมเครื่องคอมพิวเตอร (บังคับไมนับหนวยกิต) 

เปนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรทุกคนตองลงทะเบียน

รายวิชา 305390 ฝกงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร (บังคับไมนับหนวยกิต) จํานวน 6 หนวย

กิต (ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง) และนิสิตตองผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนด 

- 305101 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 1 (เลือกและนับหนวยกิต) 

สําหรับนิสิตที่ตองการบูรณาการการศึกษากับการทํางาน และมีคุณสมบัติตามที่กําหนด 

- 305201 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 2 (เลือกและนับหนวยกิต) 

สําหรับนิสิตที่ตองการบูรณาการการศึกษากับการทํางาน และมีคุณสมบัติตามที่กําหนด 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
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2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

วัน เวลา ราชการปกต ิ

      ภาคการศึกษาตน   ตั้งแตเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 

      ภาคการศึกษาปลาย  ตั้งแตเดือน มกราคม – พฤษภาคม 

ภาคฤดูรอน   ตั้งแตเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ขอ 5 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา (ภาคผนวก จ) 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

นิสิตแรกเขาอาจมีพื้นฐานความรูไมเพียงพอตอการเรียนรูในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เชน ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร รวมทั้งทักษะและความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษของนิสิต เนื่องจากตํารา เอกสารและขอสอบจะเปนภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทย นอกจากนี้

นิสิตอาจยังมีปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนที่มีรูปแบบแตกตางไปจาก

เดิมที่คุนเคย มีสังคมกวางขึ้น ตองดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมทั้งการเรียนในหองและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ทีน่ิสิตตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

1. นิสิตที่จะเขารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ อยูในเกณฑดี หรือมีผลสอบมาตรฐานดานดังกลาวไมต่ํากวาเกณฑที่คณะ

วิศวกรรมศาสตรกําหนดในระเบียบการคัดเลือกนิสิตเขาเรียน กรณีที่นิสิตจําเปนตองปรับพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ใหจัดอบรมกอนเริ่มภาคการศึกษาแรก 

2. มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน ให

คําแนะนําแกนิสิต และติดตามการเรียนของนิสิตชั้นปที่ 1 

3. จัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับการสรางความสัมพันธของนิสิตและการดูแลนิสิต เชน วันพบผูปกครอง 

วันปฐมนิเทศนิสิตใหมพรอมทั้งแนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียน และการแบงเวลา 

ในสถาบันฯ จัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน  

4. เพิ่มรายวิชา 305100 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Introduction to Computer Engineering 

Profession) ซึ่งมุงเนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว และ

แนะนําคุณลักษณะและขีดความสามารถที่จะตองพัฒนาในสายอาชีพ และธรรมชาติของแตละรายวิชา 

5. จัดใหมีรายวิชา 305111 ทักษะเสริมการทํางาน 1 (Soft Skills 1) ซึ่งมุงเนนที่ปรับพื้นฐานทักษะ

เสริมการทํางานของผูเรียนใหมีความพรอมในการเรียนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการ

ทํางานรวมกันเปนทีม 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปที่ 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปที่ 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปที่ 3 - - 80 80 80 

ชั้นปที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 80 80 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

  2.6.1.  ประมาณการงบประมาณรายรับ ประมาณการงบประมาณรายรับจากคาธรรมเนียม

 การศึกษา 32,000 บาทตอป และประมาณการรายรับหลังการนําสงแกมหาวิทยาลัยนเรศวรและ

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาบํารุงการศึกษา 2,560,000 5,120,000 7,680,000 10,240,000 10,240,000 

รวมรายรับ 2,560,000 5,120,000 7,680,000 10,240,000 10,240,000 

                 

 2.6.2.  ประมาณการงบประมาณรายจาย  

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. คาตอบแทน 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 6,000,000 

2. ใชสอย 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 

3. วัสด ุ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 

4. ครุภัณฑ 1,125,000 2,250,000 3,375,000 4,500,000 4,500,000 

รวมรายจาย 4,625,000 9,250,000 13,875,000 18,500,000 18,500,000 

 

 2.6.3  ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต เปนเงิน 57,812.50 บาท ตอคนตอป โดย

คิดจากประมาณการรายจายในการผลิตบัณฑิตตามแผนทั้ง 4 ปการศึกษา เทากับ 18,500,000 บาท หารดวย

จํานวนนิสิตทั้งหมด 320 คน จะไดคาใชจายตอหลักสูตรเทากับ 231,250 บาท ตอคนตอหลักสูตรหารดวย 4 

ปงบประมาณ จะไดคาใชจายตอหัวเทากับ 57,812.50 บาท ตอคนตอป 
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2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

เปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

(ภาคผนวก จ) 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

  3.1.1 จํานวนหนวยกิต  

   - จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 137 หนวยกิต 
 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
หมวดวิชา เกณฑ 

ศธ พ.ศ. 
2558 

เกณฑ 
มคอ. 1 

พ.ศ. 2552 

โครงสราง
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 30  30 

1.1. วิชาบังคับ   30  
1.2. วิชาบังคับไมนับหนวยกิต   (1)  

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 72 84  101 
2.1. วิชาแกน  ไมนอยกวา  30 30  

2.1.1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร   23  
2.1.2. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   7  

2.2. วิชาเฉพาะดาน  36 71  
2.2.1. วิชาบังคับ   65  

2.2.1.1. วิชาบังคับทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร   37  
2.2.1.1.1. กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต  3 3  
2.2.1.1.2. กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  9 9  
2.2.1.1.3. กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  12 12  
2.2.1.1.4. กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  12 13  

2.2.1.2. วิชาบังคับเฉพาะของหลักสูตร   25  
2.2.1.2.1. กลุมทักษะทางเทคนิค   12  
2.2.1.2.2. กลุมทักษะเสรมิการทํางาน   7  
2.2.1.2.3. กลุมวิชาโครงงาน   6  

2.2.1.3. วิชาบังคับทางภาษา - - 3  
2.2.2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม  ไมนอยกวา - - 6  
2.2.3. วิชาบังคบัไมนับหนวยกิต   (7)  

2.2.3.1. (*) ประสบการณภาคสนาม  (0-9) (6)  
2.2.3.2. แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร   (1)  

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 6  6 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 120 120  137 

หมายเหตุ * เปนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่นิสิตทุกคนตองลงทะเบียนรายวิชาฝกงานดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอรและผานเกณฑที่กําหนดโดยไมนับหนวยกติจํานวน 6 หนวยกิต (ไมนอยกวา 270 ช่ัวโมง) 
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3.1.3  รายวิชาในหมวดตางๆ 

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา จํานวน 30 หนวยกิต 

กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

1.1 กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา จํานวน 12 หนวยกิต 

   001201  ทักษะภาษาไทย      3(2-2-5) 

     Thai Language Skills 

   001211  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(2-2-5) 

     Fundamental English 

   001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา    3(2-2-5) 

     Developmental English 

   001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 

     English for Academic Purposes 
 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา จํานวน 6 หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้  

   001221  สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา  3(2-2-5) 

     Information Science for Study and Research 

   001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

     Language, Society and Culture 

   001224  ศิลปะในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 

     Arts in Daily Life 

   001225  ความเปนสวนตัวของชีวิต    3(2-2-5) 

     Life Privacy 

   001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 

     Ways of Living in the Digital Age 

   001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา    3(2-2-5) 

     Music Studies in Thai Culture 

   001228  ความสุขกับงานอดิเรก    3(2-2-5) 

     Happiness with Hobbies 

    001229  รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น ชีวิตที่มีความหมาย  3(2-2-5) 

     Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 

   001241  ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

     Western Music in Daily Life 
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   001242  การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม  3(2-2-5) 

     Creative Thinking and Innovation  
 

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา จํานวน 6 หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้  

   001231  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

     Philosophy of Life for Sufficient living 

   001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 

     Fundamental Laws for Quality of Life 

   001233  ไทยกับประชาคมโลก    3(2-2-5) 

     Thai State and the World Community 

   001234  อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น    3(2-2-5) 

     Civilization and Local Wisdom 

   001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    3(2-2-5) 

     Politics, Economy and Society 

   001236  การจัดการการดําเนินชีวิต    3(2-2-5) 

     Living Management 

   001237  ทักษะชีวิต     3(2-2-5) 

     Life Skills 

   001238  การรูเทาทันสื่อ     3(2-2-5) 

     Media Literacy 

   001239  ภาวะผูนํากับความรัก    3(2-2-5) 

     Leadership and Compassion 

   001251  พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม   3(2-2-5) 

     Group Dynamics and Teamwork 

   001252  นเรศวรศึกษา     3(2-2-5) 

     Naresuan Studies 

   001253  การเปนผูประกอบการ    3(2-2-5) 

     Entrepreneurship 
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1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา จํานวน 6 หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้  

   001271  มนุษยกับสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 

     Man and Environment 

   001272  คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพื้นฐาน   3(2-2-5) 

     Introduction to Computer Information Science 

   001273  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 

     Mathematics and Statistics in Everyday life 

   001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 

     Drugs and Chemicals in Daily Life 

   001275  อาหารและวิถีชีวิต    3(2-2-5) 

     Food and Life Style 

   001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว   3(2-2-5) 

     Energy and Technology around Us 

   001277  พฤติกรรมมนุษย     3(2-2-5) 

     Human Behavior 

   001278  ชีวิตและสุขภาพ     3(2-2-5) 

     Life and Health 

   001279  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

     Science in Everyday Life 
 

1.5 กลุมวิชาพลานามัย บังคับ ไมนับหนวยกิต จํานวน 1 หนวยกิต 

   001281  กีฬาและการออกกําลังกาย   1(0-2-1) 

     Sports and Exercises 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน  102 หนวยกิต 

2.1 วิชาแกน     ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 23 หนวยกิต 

   252182  แคลคูลัส 1     3(3-0-6) 

     Calculus I 

   252183  แคลคูลัส 2     3(3-0-6) 

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

     Calculus III 

   261101  ฟสิกส 1      4(3-2-7) 

     Physics I 

   261102  ฟสิกส 2      4(3-2-7) 

     Physics II 

   305131  คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร 1   1(1-0-2) 

     Computer Mathematics I 

   305132  คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร 2   2(2-0-4) 

     Computer Mathematics II 

   305231  ความนาจะเปนประยุกตสําหรบัวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

     Applied Probability for Computer Engineering 
 

2.1.2  วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   จํานวน 7 หนวยกิต  

   301304  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม    3(3-0-6) 

     Engineering Economics 

   305171  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 

     Computer Programming 

   305172  ปฏิบัติการการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร  1(0-3-1) 

     Computer Programming Laboratory 
 

2.2  วิชาเฉพาะดาน    จํานวน 71 หนวยกิต 

2.2.1  วิชาบังคับ    จํานวน 65 หนวยกิต 

2.2.1.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 37 หนวยกิต 

2.2.1.1.1 กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต จํานวน 3 หนวยกิต 

   305365  ฐานขอมูล     3(2-2-5)

     Database 
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2.2.1.1.2 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร จํานวน 9 หนวยกิต 

   305234  การวิเคราะหและการออกแบบขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 

     Algorithm Analysis and Design 

   305272  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง  3(2-3-5) 

     Advanced Computer Programming 

   305353  วิศวกรรมระบบและซอฟตแวร   3(2-2-5) 

     Systems and Software Engineering 
 

2.2.1.1.3 กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ จํานวน 12 หนวยกิต 

   305214  โครงสรางขอมูล     3(2-3-5) 

     Data Structures 

   305331  ทฤษฎีการคํานวณ    3(2-2-5) 

     Theory of Computation 

   305341  เครือขายคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 

     Computer Networks 

   305388  ระบบปฏิบัติการ     3(2-2-5) 

     Operating Systems 
 

2.2.1.1.4 กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 13 หนวยกิต 

   305211  วงจรไฟฟาสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร   3(2-3-5) 

     Electrical Circuit for Computer Engineering 

   305212  อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 

     Electronics for Computer Engineering 

   305221  ตรรกศาสตรดิจิทัลเบื้องตน   2(1-3-5) 

     Introduction to Digital Logic 

   305222  ออกแบบดิจิทัลเบื้องตน    2(1-3-5) 

     Introduction to Digital Design 

   305387  สถาปตยกรรมและโครงสรางคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

     Computer Architecture and Organization 
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2.2.1.2  วิชาบังคับเฉพาะของหลักสูตร  จํานวน 25 หนวยกิต 

2.2.1.2.2 กลุมทักษะทางเทคนิค   จํานวน 12 หนวยกิต 

   305323  การประมวลผลสัญญาณ    3(2-2-5) 

     Signal Processing 

   305362  ความมั่นคงของคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  3(2-2-5) 

     Computer and Information Security 

   305385  ระบบฝงตัว 1     3(2-3-5) 

     Embedded System I 

   305386  ระบบฝงตัว 2     3(2-3-5) 

     Embedded System II 

 

2.2.1.2.2 กลุมทักษะเสริมการทํางาน  จํานวน 7 หนวยกิต 

   300301  ผูประกอบการทางเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

     Technopreneur 

   305111  ทักษะเสริมการทํางาน 1    1(0-3-1) 

     Soft Skills I 

   305112  ทักษะเสริมการทํางาน 2    1(0-3-1) 

     Soft Skills II 

   305113  ทักษะเสริมการทํางาน 3    1(0-3-1) 

     Soft Skills III 

   305311  การเตรียมการสําหรับการปฏิบัติทางวิชาชีพ  1(0-3-1) 

     Preparation for Professional Practice 

 

2.2.1.2.3 กลุมวิชาโครงงาน   จํานวน 6 หนวยกิต 

   305491  โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1  3(0-6-3) 

     Computer Engineering Project I 

   305492  โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2  3(0-6-3) 

     Computer Engineering Project II 
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2.2.1.3  วิชาบังคับทางภาษา   จํานวน 3 หนวยกิต 

 โดยเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

   300302  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคทางวิชาชีพ 3(2-2-5) 

     Communicative English for Professional Purposes 

 

2.2.2  วิชาเลือก ทางวิศวกรรม    จํานวน 6 หนวยกิต 

   305101  การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 1  6(0-18-9) 

     Work Integrated Learning I 

   305201  การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 2  6(0-18-9) 

     Work Integrated Learning II 

   305273  กระบวนการระดับบุคคล    3(2-3-5) 

     สําหรับการพัฒนาซอฟตแวร 

     Personal Process for Software Development 

   305274  กระบวนการซอฟตแวรและการประกันคุณภาพ 3(2-3-5) 

     Software Process and Quality Assurance 

   305275  การออกแบบซอฟตแวร    3(2-3-5) 

     Software Design 

   305276  การทวนสอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟตแวร  

3(2-3-5) 

     Software Verification and Validation 

   305321  ระบบควบคุมสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร  3(2-3-5) 

     Control Systems for Computer Engineering 

   305352  ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-3-5) 

     Introduction to Human Computer Interaction 

   305358  วิศวกรรมหุนยนต 1    3(2-2-5) 

     Robotics Engineering I 

   305359  วิศวกรรมหุนยนต 2    3(2-2-5) 

     Robotics Engineering II 

   305363  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส    3(2-3-5) 

     Electronic Commerce 

   305364  การเขียนโปรแกรมเครือขายสังคม   3(2-3-5) 

     Social Network Programming 
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   305372  การสรางคอมไพเลอร    3(2-3-5) 

     Compiler Construction 

   305373  กระบวนการระดับทีมสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร 3(2-3-5) 

     Team Process for Software Development 

   305374  การกําหนดและจดัการความตองการทางซอฟตแวร 3(2-3-5) 

     Software Requirements Specification and Management 

   305375  การพัฒนาและปรับปรุงซอฟตแวร   3(2-3-5) 

     Software Construction and Evolution 

   305376  สถาปตยกรรมซอฟตแวรเบื้องตน   3(2-3-5) 

     Introduction to Software Architecture 

   305391  หัวขอพิเศษดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

     Special Topic in Computer Engineering 

   305392  หัวขอพิเศษดานคอมพิวเตอรและระบบ  3(2-2-5) 

     Special Topic in Computer and System  

   305393  หัวขอพิเศษดานการติดตอระหวางมนุษย  3(2-2-5) 

     และคอมพิวเตอร 

     Special Topic in Human Computer Interaction 

   305394  หัวขอพิเศษดานระบบฝงตัว   3(2-2-5) 

     Special Topic in Embedded System  

   305395  หัวขอพิเศษดานหุนยนต    3(2-2-5) 

     Special Topic in Robotic 

   305396  หัวขอพิเศษดานวิศวกรรมซอฟตแวร  3(2-2-5) 

     Special Topic in Software Engineering 

   305401  การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 1   6(0-18-9) 

     Industry Practicum I 

   305402  การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 2   6(0-18-9) 

     Industry Practicum II 

   305411  วิจัยระดับปริญญาตรี 1    6(0-12-6) 

     Undergraduate Research I 

   305412  วิจัยระดับปริญญาตรี 2    6(0-12-6) 

     Undergraduate Research II 
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   305421  การประมวลเสียงพูดดิจิทัล   3(2-2-5) 

     Digital speech processing 

   305432  คอมพิวเตอรกราฟกส    3(2-3-5) 

     Computer Graphics 

   305434  การประมวลผลภาพดิจิทัล   3(2-3-5) 

     Digital Image Processing 

   305438  มัลติมิเดีย     3(2-2-5) 

     Multimedia 

   305445  การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือขาย  3(2-2-5) 

     Network System Programming 

   305453  ปญญาประดิษฐ     3(2-3-5) 

     Artificial Intelligence 

   305454  ปญญาประดิษฐขั้นสูง    3(2-2-5) 

     Advanced Artificial Intelligence 

   305455  การรูจํารูปแบบ     3(2-2-5) 

     Pattern Recognition 

   305456  คอมพิวเตอรวิทัศน    3(2-2-5) 

     Computer Vision 

   305463  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3(2-2-5) 

     Management Information Systems 

   305464  โปรแกรมประยุกตแบบกระจาย   3(2-2-5) 

     Distributed Application 

   305465  การบูรณาการขอมูลและโปรแกรมประยุกต  3(2-2-5) 

     Data and Application Integration 

   305466  พื้นฐานของการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

     Foundation of IT Services 

   305467  พื้นฐานของวิธีการปกครองเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

     Foundation of IT Governance 

   305471  วิศวกรรมซอฟตแวร    3(2-3-5) 

     Software Engineering 
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   305472  ระบบสถาปตยกรรมเชิงบริการ   3(2-2-5) 

     Service Oriented Architecture 
 

2.2.3  วิชาบังคับไมนับหนวยกิต   จํานวน 7 หนวยกิต 

2.2.3.1  ประสบการณภาคสนาม   จํานวน 6 หนวยกิต 

   305390  ฝกงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

Training in Computer Engineering   6 หนวยกิต 

(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง) 

หมายเหตุ เปนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่นิสิตทุกคนตองลงทะเบียนรายวิชา 

305390 ฝกงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร (บังคับไมนับหนวยกิต) จํานวน 6 

หนวยกิต (ไมนอยกวา 270 ชัว่โมง) และนิสิตตองผานการประเมินตามเกณฑท่ี

กําหนด 
 

2.2.3.2  แนะนําวิชาชีพวิศวกรรม   จํานวน 1 หนวยกิต 

   305100  แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร  1(0-3-1) 

     Introduction to Computer Engineering Profession 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    จํานวน 6 หนวยกิต 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ปที่ 1  

 

ภาคการศึกษาตน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

001201 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

3(2-2-5) 

001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English 

3(2-2-5) 

001281 กีฬาและการออกกําลังกาย (บังคับไมนับหนวยกิต) 

Sports and Exercises (Non-credit) 

1(0-2-1) 

252182 แคลคูลัส 1  

Calculus I 

3(3-0-6) 

261101 ฟสิกส 1  

Physics I 

4(3-2-7) 

305100 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

(บังคับไมนับหนวยกิต) 

Introduction to Computer Engineering 

Profession (Non-credit) 

1(0-3-1) 

305131 คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร 1 

Computer Mathematics I 

1(1-0-2) 

305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

305172 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming Laboratory 

1(0-3-1) 

 รวม 18 หนวยกิต 
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ปที่ 1  

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English   

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชามนุษยศาสตร 3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

3(2-2-5) 

252183 แคลคูลัส 2  

Calculus II 

3(3-0-6) 

261102 ฟสิกส 2  

Physics II 

4(3-2-7) 

305111 ทักษะเสริมการทํางาน 1 

Soft Skills I 

1(0-3-1) 

305132 คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร 2 

Computer Mathematics II 

2(2-0-4) 

305272 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง 

Advanced Computer Programming 

3(2-3-5) 

 รวม 22 หนวยกิต 

 



31 

 

ปที่ 1  

 

ภาคการศึกษาฤดูรอน* 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

305101 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 1 

Work Integrated Learning I 

6(0-18-9) 

 

 รวม 6 หนวยกิต 

หมายเหตุ 

* เปนทางเลือกสําหรับนิสิตที่ตองการบูรณาการการศึกษากับการทํางาน โดยนิสิตจะตองตองผานวิชาบังคับใน

ป 1 ทั้งหมดและไดรับอนุมัติจากกรรมการประจําหลักสูตรกอนจึงจะลงทะเบียนวิชานี้ได โดยจะถือวาวิชานี้

เปนวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
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ปที่ 2 

 

ภาคการศึกษาตน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชามนุษยศาสตร 3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร 3(2-2-5) 

252284 แคลคูลัส 3  

Calculus III 

3(3-0-6) 

305112 ทักษะเสริมการทํางาน 2 

Soft Skills II 

1(0-3-1) 

305211 วงจรไฟฟาสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

Electrical Circuit for Computer Engineering 

3(2-3-5) 

305214 โครงสรางขอมูล  

Data Structures 

3(2-3-5) 

305221 ตรรกศาสตรดิจิทัลเบื้องตน 

Introduction to Digital Logic 

2(1-3-5) 

305231 ความนาจะเปนประยุกตสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

Applied Probability for Computer Engineering 

3(2-2-5) 

 รวม 21 หนวยกิต 
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ปที่ 2  

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร 3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

3(2-2-5) 

301304 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  

Engineering Economics 

3(3-0-6) 

305113 ทักษะเสริมการทํางาน 3 

Soft Skills III 

1(0-3-1) 

305212 อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

Electronics for Computer Engineering 

3(2-3-5) 

305222 ออกแบบดิจิทัลเบื้องตน 

Introduction to Digital Design 

2(1-3-5) 

305234 การวิเคราะหและการออกแบบขั้นตอนวิธี  

Algorithm Analysis and Design 

3(2-2-5) 

 รวม 21 หนวยกิต 
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ปที่ 2  

 

ภาคการศึกษาฤดูรอน* 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

305201 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 2 

Work Integrated Learning II 

6(0-18-9) 

 

 รวม 6 หนวยกิต 

หมายเหตุ 

* เปนทางเลือกสําหรับนิสิตที่ตองการบูรณาการการศึกษากับการทํางาน โดยนิสิตจะตองตองผานวิชาบังคับใน

ป 1 และป 2 ทั้งหมดและไดรับอนุมัติจากกรรมการประจําหลักสูตรกอนจึงจะลงทะเบียนวิชานี้ได โดยจะถือ

วาวิชานี้เปนวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
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ปที่ 3 

 

ภาคการศึกษาตน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

300301 ผูประกอบการทางเทคโนโลยี  

Technopreneur 

3(2-2-5) 

305341 เครือขายคอมพิวเตอร 

Computer Networks 

3(2-2-5) 

305365 ฐานขอมูล  

Database 

3(2-2-5) 

305385 ระบบฝงตัว 1 

Embedded System I 

3(2-3-5) 

305387 สถาปตยกรรมและโครงสรางคอมพิวเตอร  

Computer Architecture and Organization 

3(2-2-5) 

305388 ระบบปฏิบัติการ 

Operating Systems 

3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 21 หนวยกิต 
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ปที่ 3 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

300302 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคทางวิชาชีพ 

Communicative English for Professional Purposes 

3(2-2-5) 

305311 

 

การเตรียมการสําหรับการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

Preparation for Professional Practice 

1(0-3-1) 

305323 การประมวลผลสัญญาณ 

Signal Processing 

3(2-2-5) 

305331 ทฤษฎีการคํานวณ 

Theory of Computation 

3(2-2-5) 

305353 วิศวกรรมระบบและซอฟตแวร 

Systems and Software Engineering 

3(2-2-5) 

305362 ความมั่นคงของคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

Computer and Information Securit 

3(2-2-5) 

305386 ระบบฝงตัว 2 

Embedded System II 

3(2-3-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 22 หนวยกิต 
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ปที่ 3  

 

ภาคการศึกษาฤดูรอน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

305390 ฝกงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

(ไมนับหนวยกิต) 

Training in Computer Engineering 

6* หนวยกิต 

(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง) 

 รวม 6 หนวยกิต 

หมายเหตุ เปนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่นิสิตทุกคนตองลงทะเบียนรายวิชา 305390 ฝกงานดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร (บังคับไมนับหนวยกิต) จํานวน 6 หนวยกิต (ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง) และนิสิตตอง

ผานการประเมินตามเกณฑท่ีกําหนด 



38 

 

ปที่ 4  

 

ภาคการศึกษาตน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

305491 โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 

Computer Engineering Project I 

3(0-6-3) 

แลวเลือกจาก 3 แนวทางตอไปนี้ 

แนวทางปกติ 

305xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม 

Elective Course 

3(x-x-x) 

เนนการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม* 

305401 การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 1 

Industry Practicum I 

6(0-18-9) 

เนนการสรางผลงานวิจัย* 

305411 วิจัยระดับปริญญาตรี 1 

Undergraduate Research I 

6(0-12-6) 

 รวม 6-9 หนวยกิต 

 

หมายเหตุ 

* ตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดโดยกรรมการประจําหลักสูตรและตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการประจํา

หลักสูตรกอน 
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ปที่ 4 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

305492 โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 

Computer Engineering Project II 

3(0-6-3) 

แลวเลือกจาก 3 แนวทางตอไปนี้ 

แนวทางปกติ 

305xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม 

Elective Course 

3(x-x-x) 

เนนการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม* 

305402 การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 2 

Industry Practicum II 

6(0-18-9) 

เนนการสรางผลงานวิจัย* 

305412 วิจัยระดับปริญญาตรี 2 

Undergraduate Research II 

6(0-12-6) 

 รวม 6-9 หนวยกิต 

 

หมายเหตุ 

* ตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดโดยกรรมการประจําหลักสูตรและตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการประจํา

หลักสูตรกอน 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

001201 ทักษะภาษาไทย 3(2-2-5) 

  Thai Language Skills 

  ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร 

เรียนรูชนิดของสารประเภทวรรณกรรมรวมสมัยอยางกวางขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ปลูกฝงจิตวิสัยความรักการอาน รวมทั้งฝกทักษะการวิเคราะหวิจารณเนื้อหาเพื่อพิจารณา

คุณคาเชิงวรรณศิลป  และโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณคาหรือความเก่ียวของกับสังคมไทย  สังคมโลกในบริบทตางๆ 

(เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณตางๆ)  ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย  โดยเนนทักษะการ

อานและการเขียนเปนสําคัญ 

  The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a 

meaning making tool. Learning about various kinds of modern media including newspapers 

and electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing 

literary values especially relations and values in Thai and global societies in various contexts 

(economics and politics in different situations) along with developing Thai language skills 

especially reading and writing. 
 

001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 

  Fundamental English 

  การพัฒนาการฟงภาษา อังกฤษพื้นฐาน  การพูด  การอาน  และไวยากรณเพื่อการสื่อสารใน

บริบทตางๆ ในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก 

  Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar 

for communication in various contexts in preparation for a global society. 
 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(2-2-5) 

  Developmental English 

  การไดรับความรูทางดานภาษา อังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝงทักษะดานตางๆ ในศตวรรษที่ 21  

และการพัฒนาในดานการฟง  การพูด  การอาน  และไวยากรณ  เพื่อใหเขาใจและสามารถสื่อสารขอมูลที่

แทจริงของโลกท่ีใชในบริบทที่เก่ียวของที่แตกตางกัน 

  Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and 

develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and 

communicate real-world information used in different relevant context. 
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001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

  English for Academic Purposes 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอาน  การเขียนงาน  และการศึกษาคนควา

เชิงวิชาการในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก 

  The development of English skills with an emphasis on academic reading, 

writing and researching in preparation for a global society. 
 

001221 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา 3(2-2-5) 

   Information Science for Study and Research 

  ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลง

สารสนเทศตางๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ  การจัดการ

ความรู การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี 

และมีนิสัยในการใฝหาความรู มีความขยัน  อดทน  ชื่อสัตยและกตัญูตอแผนดิน 

  The meaning and importance of information, types of information sources, 

access to different sources of information; application of information technology and 

communication, media and information literacy, knowledge management, selection, 

synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense 

of inquiry in students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country. 
 

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

  Language, Society and Culture  

  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธระหวางภาษาทีมีตอสังคมและวัฒนธรรม

พิจารณาโลกทัศนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะทอนผานภาษา  ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ  โครงสรางทาง

สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหมที่กาวพนพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใชภาษาในโลกพน

พรมแดน 

  The relationship between language and society as well as language and 

culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study 

includes verbal and symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, 

changes of language and usages in borderless world. 
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001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

   Arts in Daily Life 

  พื้นฐานความรู เขาใจในคุณลักษณะเบื้องตน ,ความหมาย,คุณคาและ ความแตกตาง รวมทั้ง

ความสัมพันธระหวางกัน ของศิลปกรรมประเภทตางๆ ไดแก วิจิตรศิลป ประยุกตศิลป ทัศนศิลป โสตศิลป 

โสตทัศนศิลป และ ศิลปะสื่อสมัยใหม โดยผานการมีประสบการณทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงาน

ขั้นพื้นฐานของศิลปกรรมประเภทตางๆ เพื่อการพัฒนา ความรู เขาใจ และการปลูกฝงรสนิยมทางสุนทรียะ ที่

สามารถนํามาประยุกตใช ใหเปนประโยชน ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสัมพันธกับบริบทตางๆ ทั้งใน

ระดับทองถิ่นและสากลได  

  Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 

differences and the relationship between the various categories of works of art including 

fine art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the 

artistic experience and basic practice on various types of art. For developing knowledge, 

understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 

harmonized with the social context in both the global and local levels. 
 

001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต 3(2-2-5) 

  Life Privacy 

  ปรัชญาและความรูพื้นฐานทางดานความเปนสวนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางดาน

ความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวดานขอมูล ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและเคหสถาน ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ การพิทักษสิทธิ์ความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวในชีวิตประจําวัน 

  Philosophy and basic knowledge of privacy.  Human rights, privacy law. 

Privacy regarding private information, health, residence, and information technology. 

Protection of privacy, privacy in daily life. 
 

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

  Ways of Living in the Digital Age 

  พัฒนาทักษะความสามารถในการใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอร  และอุปกรณสื่อสาร

ประเภทตางๆ  การสืบคน  วิเคราะห  ประเมินคา  สิทธิและการสรางสรรค  ตระหนักรูถึงจริยธรรมและความ

รับผิดชอบของตนตอสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 

  Development of skills in media usage, various computer equipment 

utilization, inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness 

and individual responsibility to the society in communication behaviors. 
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001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา 3(2-2-5) 

  Music Studies in Thai Culture 

  ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทตางๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหนาที่ คุณคาดาน

สุนทรียภาพและความสําคัญตอสังคมและวัฒนธรรม 

  Uniqueness and development of various genres of music in Thai Culture 

Including its roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and Thai 

culture. 
 

001228 ความสุขกับงานอดิเรก 3(2-2-5) 

  Happiness with Hobbies 

  แนวคิดความสุข  องคประกอบพื้นฐานของการสรางความสุขในการดําเนินชีวิต  การคิด

อยางสรางสรรค  การสรางสรรคผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือสงเสริมความสุขในชีวิตและสังคม 

  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 

Creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
 

001229 รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น ชีวิตที่มีความหมาย 3(2-2-5) 

  Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 

  สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณคาความหมายในการใชชีวิต การรูจักรับฟงผูอื่นอยาง

ลึกซึ้ง การดูแลอารมณความรูสึกของตน การเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอื่น การคํานึงถึงบริบทดานสังคม

เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การใชชีวิตและทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค 

  Mindfulness, self-reflection, meaning of life, deep listening, handling 

emotions, empathy and consideration of the social economic cultural and environmental 

context, living and working constructively with others. 
 

001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

  Philosophy of Life for Sufficient living 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการดําเนิน

ชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติ

ของผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนและคุณคาตอสังคม 

  Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude, 

philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence 

success in all aspects of life and profession of respected people. 
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001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 

   Fundamental Laws for Quality of Life 

  กฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม

การใชสื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

คุมครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาสูศตวรรษที่ 21  

  The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human rights, 

media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws 

relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the 

developments towards the 21st century. 
 

001233 ไทยกับประชาคมโลก 3(2-2-5) 

  Thai State and the World Community 

  ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ  

ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโนมในอนาคต การ

ประยุกตใชความรูเพื่อการพัฒนาตนเอง  การดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม และการเปนพลเมืองที่มีคุณคาของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

  Relations between Thailand and the world community under changes over 

time premodern period  to since the present day and roles of Thailand in the world forum 

including future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life 

management and being a good citizen of Thailand and the world. 
 

001234 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 3(2-2-5) 

  Civilization and Local Wisdom 

  อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปญญา-

ทองถิ่น  และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, 

ritual practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom. 
 

001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(2-2-5) 

  Politics, Economy and Society 

  ความหมายและความสัมพันธของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับ

สากล  การเมืองพื้นฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา  การปกครองประเทศ

ไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพื้นฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมของประเทศไทย  มนุษยกับสังคม  สังคมวิทยาพื้นฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลาทาง

สังคม  ลักษณะสังคม  เอกลักษณสังคมไทย  รวมถึงการประยุกตหลักวิชา  เพื่อใชในการดํารงชีวิตใหอยูรอด

ไดตามกระแสโลกแหงการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธของระบบโลกกับ

ประเทศไทย 

  Meaning and relationship of politics, economy and society, development of 

international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and 

developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in 

terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of 

Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social 

characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to 

one’s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships 

of world and Thai systems. 
 

001236 การจัดการการดําเนินชีวิต 3(2-2-5) 

  Living Management 

  ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ ธรรมชาติของมนุษย และปจจัยสูความสําเร็จที่

ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรูเทาทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการใชชีวิต

ใหทันสมัยรูจักการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการดําเนินชีวิตทามกลางพลวัตของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 ที่จําเปนตองมีบทบาทเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

  Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human 

nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, 

thinking skills and being updated with modern science and technology in daily life. Living 

ethically along the dynamics of 21th century which is essential to the members of ASEAN 

Community as well as world community. 
 

001237 ทักษะชีวิต 3(2-2-5) 

  Life Skills 

  ความรู บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบตอครอบครัว และสังคม การปรับตัวเขากับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุน และการปรับตัว 

ทักษะความคิดสรางสรรคและการกําหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสรางปฏิสัมพันธในสังคมและใน

สังคมขามวัฒนธรรม ทักษะการเพิ่มผลผลิตและรับผิดชอบตอผลผลิต และทักษะการสรางภาวะผูนําและการ

รับผิดชอบตอหนาที ่
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  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a 

member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a 

society, life and career skills 2 1 st century, flexibility and adaptability skills, creativity and 

self-direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and 

accountability skills, leadership and responsibility skills. 
 

001238 การรูเทาทันสื่อ 3(2-2-5) 

  Media Literacy 

  กระบวนการรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรูความเขาใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎี

สื่อศึกษา ไดแก มายาคติ สัญญะศาสตร แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อรวมสมัย และ 

สื่อดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะหสารที่มาพรอมกับสื่อแตละประเภทดังกลาวไดอยางเทาทันสถานการณที่เกิดขึ้นใน

ยุคปจจุบัน 

  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 

Understanding of media effect theories such as myth semiology and advertising concept, 

attributes and influence of contemporary and digital media. Analyzing of contents on every 

current platform. 
 

001239 ภาวะผูนํากับความรัก 3(2-2-5) 

  Leadership and Compassion 

  ความสําคัญของผูนํา  ผูนําในศตวรรษที่ 21  การเรียนรูดวยความรัก  การใชชีวิตดวยความ

รัก  การเปนพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทํากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเปนแนวทาง

ในการทําจริงของผูเรียน 

  The importance of leader, leadership in the 21 st century, learning and living 

with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as 

a guideline for learners' own activities. 
 

001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

  Western Music in Daily Life 

  สุนทรียภาพทางดนตรี องคประกอบ โครงสราง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภท

ของบทเพลงในชีวิตประจําวัน หลักการวิจารณและชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกตทางดนตรีตะวันตก

ในชีวิตประจําวัน 
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  Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music. 

Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process 

of Western music in daily life. 
 

001242 การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม 3(2-2-5) 

  Creative Thinking and Innovation 

  กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเขาถึงจิตใจลูกคาและคนพบรากเหงาของปญหา การ

สรางและการเลือกแนวความคิด การสรางตนแบบของสินคาหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บขอมูล 

การดําเนินผานวงจรของการออกแบบ/สราง/ทดสอบซ้ําๆ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทํางานให

สําเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณอยางสรางสรรคและการจัดการกับ

ความขัดแยง 

  Innovation development process; means of accessing customers’ mind and 

discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes, 

testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-test cycles, 

getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving 

constructive comments and managing conflicts. 
 

001251 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม 3(2-2-5) 

  Group Dynamics and Teamwork 

  พฤติกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุม การพัฒนาการของลักษณะตางๆ ของกลุม 

สิ่งแวดลอมชนิดตางๆ ของกลุม การเขาเกี่ยวของกับกลุมของบุคคล การคลอยตามกลุม การเปลี่ยนทัศนคติ

ของกลุม การสื่อสารภายในกลุม รูปแบบของการทํางานเปนทีม แนวทาง การสรางทีมงาน และเครือขาย 

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม ปจจัยที่สงเสริมการทํางานเปนทีมและฝกการปฏิบัติงานเปนทีม 

  Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group 

characterization, group’s environments, interpersonal relations versus group involvement, 

group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, 

guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and 

practice of teamwork. 
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001252 นเรศวรศึกษา 3(2-2-5) 

  Naresuan  Studies 

  พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุงเนนศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหาร

ราชการแผนดินในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคมและการตางประเทศที่สะทอนใหเห็นอัตลักษณของคนไทยที่

พึงประสงคในดานตางๆ เชน การแสวงหาความรู ความเพียรพยายาม ความกลาหาญ ความเสียสละ ความชื่อ

สัตย และความอดทนตอการเผชิญปญหา 

  Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the 

kingdom such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various 

aspects namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, 

loyalty and their tolerance for troubles. 
 

001253 การเปนผูประกอบการ 3(2-2-5) 

  Entrepreneurship  

  การปฏิบัติการในการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยเนนการคนหาแนวความคิดใหมทางธุรกิจ 

การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม และการเริ่มธุรกิจใหมโดยเนนการระบุธุรกิจใหมที่เปนไปไดและการ

ประเมินความอยูรอดของธุรกิจใหมนั้น การวิเคราะหสิ่งกีดขวางความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหมนั้น  เรียนรู

ความกดดันจากการกอตั้งธุรกิจใหม ความไมแนนอนที่เกี่ยวของ และพฤติกรรมของผูประกอบการ  แนะนํา

มุมมองเชิงทฤษฎีทั้งดานการเปนผูประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เครือขาย

ทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน 

  The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find 

business ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses 

on identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. 

Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior 

of entrepreneurs.  Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 

disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival. 
 

001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

  Man and Environment 

  ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และ

ระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและระบบมนุษยที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขอบเขตการ

รองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดลอม

และการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 
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  Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystem service, human 

structure and system change that effects on environment, planetary boundary, climate 

change, sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, 

and environmental public participation. 
 

001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพื้นฐาน 3(2-2-5) 

  Introduction to Computer Information Science 

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจากอดีตถึงปจจุบันและความเปนไปไดของเทคโนโลยี

ในอนาคต องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูลคอมพิวเตอร วิธีการทํางานของ

คอมพิวเตอร พื้นฐานระบบเครือขาย เครือขายอินเตอรเน็ตและการประยุกตใชงาน ความเสี่ยงในการใชงาน

ระบบ การจัดการขอมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพรสื่อ

ทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีตอมนุษยและสังคม 

  Evolution of computer technology from past to present and a possible 

future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 

network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data 

management, information system, office automation software, multimedia technology, web-

based media publishing, web design and development and an influence of technology on 

human society. 
 

001273 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

  Mathematics and Statistics in Everyday life 

  ความรูเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย การวัดในมาตราวัด

ตางๆ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด ขั้นตอนในการ

สํารวจขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน 

และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน 

  Fundamental knowledge of Mathematics and Statistics for everyday life 

including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of 

geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, 

data collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and 

introduction to statistical decision making. 
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001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

  Drugs and Chemicals in Daily Life 

  ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑ โภชนาการ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมถึงเครื่องสําอาง

และยาจากสมุนไพรที่ใชในชีวิต ประจําวันที่เกี่ยวของกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อให

เกดิความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

  Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including 

cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health 

as well as their proper selection and management for health and environmental safety. 
 

001275 อาหารและวิถีชีวิต 3(2-2-5) 

  Food and Life Style  

  บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศตอพฤติกรรม

การบริโภคของไทย  เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมตอความ

ตองการของรางกาย  อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับ

การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  ความตระหนัก และรักษสิ่งแวดลอม 

  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption 

behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption 

behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic 

needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style according in 

the age of globalization. 
 

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว 3(2-2-5) 

  Energy and Technology around Us  

  ความรูพื้นฐานดานพลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟา  

พลังงานเชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางออม  

สถานการณพลังงานกับสภาวะโลกรอน  สถานการณที่เกี่ยวของกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ

พลังงานอยางมี  สวนรวม  การใชพลังงานอยางฉลาด  การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงดาน

พลังงาน 

  Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy 

sources and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; 

relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy 

consumption; global warming and related energy situation; current issues and relationship to 
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energy and technology; participation in energy conservation; efficient energy use and 

proactive approach to energy issuers. 
 

001277 พฤติกรรมมนุษย 3(2-2-5) 

  Human Behavior 

  ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ในดานตางๆ เชน แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  พื้นฐานทาง

ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวของกับการมี

สติ  การรับรู เรียนรู ความจํา และภาษา เชาวนปญญาและความฉลาดดานตางๆ  พฤติกรรมมนุษยทางสังคม  

พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะหพฤติกรรมอ่ืนๆ เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

  The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological 

basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness and its 

involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent 

and others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and 

applications in daily life. 
 

001278 ชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5) 

  Life and Health  

  ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลและสรางเสริมสุขภาพของแตละชวงวัย รวมถึงการ

ประยุกตใชความรูและทักษะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง 

  Life and health behavior, health care and promotion for each age group 

including the implementation of the health knowledge and skills for continuous 

improvement of the quality of life for oneself and other. 
 

001279 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

  Science in Everyday Life 

  บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู

ทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เคมี 

พลังงานและไฟฟา การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรูใหมๆทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี    

  The role of science and technology with concentration on both biological 

and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms 

and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, 

earth, space and the new frontier of science and technology. 



52 

 

001281 กีฬาและการออกกําลังกาย 1(0-2-1) 

  Sports and Exercises 

  การเลนกีฬา การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย และการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 

  The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and 

physical fitness test. 
 

252182 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

  Calculus I 

  การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร  ฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย ลิมิตและความตอเนื่อง 

อนพุันธ ปริพันธและการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ 

  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 

  วิชาบังคับกอน :  252182  แคลคูลัส 1 

  Prerequisite : 252182 Calculus I 

  ลําดับและอนุกรม  การทดสอบอนุกรม อนุกรมกําลัง  อนุกรมเทยเลอร อนุกรมโลรองต เมท

ริกซและตัวกําหนด  คาลําดับขั้นของเมทริกซ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสนดวยเมทริกซ 

หลักเกณฑคราเมอร ปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิยอย ฐานและมิติ การแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะ และ

เวกเตอรลักษณะเฉพาะ 

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 

  วิชาบังคับกอน  :  252183  แคลคูลัส 2 

  Prerequisite : 252183 Calculus II 

  สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับที่หนึ่งและอันดับสูง วิธีหาผลเฉลยเชิงวิเคราะหและเชิง

ตัวเลข  การแปลงลาปลาซกับการแกสมการเชิงอนุพันธ  พีชคณิตของเวกเตอร  ไดเวอรเจนซ  เคิรล การหา

อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันหลายตัวแปร  อินทิกรัลตามเสน ตามผิว และตามปริมาตร  ระบบพิกัดเชิง

ขั้ว  ทฤษฎีบทของกรีน เกาสและสโตกส 

  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. 
 

261101 ฟสิกส 1 4(3-2-7) 

  Physics I 

  ศึกษาการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตําแหนงใน 1 มิติ และ 2 มิติ  การเคลื่อนที่แบบหมุน งาน

และพลังงาน  กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง  สมบัติของสสาร  กลศาสตรของของไหล  การ

สั่นสะเทือนและเสียง  ระบบของเลนส  ทฤษฎีคลื่นของแสง  ความรอนและระบบกาซอุดมคติ  เทอรโม

ไดนามิกสและเครื่องกลจักรความรอน ทฤษฎีจลน 

  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, 

thermodynamics, the kinetic energy of ideal gases. 
 

261102 ฟสิกส 2 4(3-2-7) 

  Physics II 

  ไฟฟาสถิต กฎของเกาส  ศักย ไฟฟา ความจุไฟฟาและไดอิ เล็กตริก สนามแม เหล็ก 

แหลงกําเนิดสนามแมเหล็ก กฎของฟาราเดยและความเหนี่ยวนํา วงจรไฟฟากระแสสลับ แสง ทฤษฎีสัมพัทธ

ภาพ ควอนตัมฟสิกสเบื้องตน อะตอมมิกและนิวเคลียรฟสิกส 

  Statics electrics, Gauss’s law, electric potential, capacitance and dielectrics, 

current and resistance, direct current circuits, magnetic fields, sources of the magnetic field, 



54 

 

Faraday’s law and inductance, alternating current circuits, light, relativity, introduction to 

quantum physics, atomic physics and nuclear physics. 
 

300301 ผูประกอบการทางเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

  Technopreneur 

  ความเปนผูประกอบการ คุณลักษณะของผูประกอบการ ชนิดของผูประกอบการและแนวคิด

ผูประกอบการบนพื้นฐานของเทคโนโลยี แนะนําเทคโนโลยีเวนเจอร/สตารทอัพ สวนประกอบตางๆ ในการ

สรางเทคโนโลยีเวนเจอร/สตารทอัพ รวมถึงการเสาะหาโอกาสและการประเมินความคิดสรางสรรค การสราง

ทีม การหาลูกคา การวิเคราะหตลาด การสรางผลงานใหประสบความสําเร็จ โมเดลทางธุรกิจ ทรัพยสินทาง

ปญญา การนําเสนอแผนธุรกิจและการหาแหลงเงินลงทุน 

 Entrepreneurship, characteristics of entrepreneurs, types of entrepreneurs 

and entrepreneurial concepts, technology based entrepreneur, introduction to technology 

ventures/startups, different elements including opportunity identification and validation, 

ideation, teaming, customer discovery, market analysis, minimum viable product 

development, business models, intellectual property, pitching and capital raises. 
 

300302 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคทางวิชาชีพ 3(2-2-5) 

  Communicative English for Professional Purposes 

  ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวน และรูปประโยค การ

สรุปความ การวิเคราะห การตีความ และการแสดงความคิดเห็น เพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการและวิชาชีพ ฝก

นําเสนอผลงานการคนควา หรือผลงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับสาขาของผูเรียนเปนภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

  Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 

vocabulary, expressions, sentence structures summarizing, analyzing, interpreting, expressing 

opinions for academic and professional purposes, practice giving oral presentations on 

academic research related to students’ educational fields with effective delivery in English. 
 

301304 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

  Engineering Economics 

  ศึกษาหลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิ เคราะห โครงการทางวิศวกรรมในเชิ ง 

เศรษฐศาสตร มาตรการทางเศรษฐกิจของประสิทธิผล คุณคาของเงินตามเวลา การประเมินเงินลงทุน การ

วิเคราะหจุดคุมทุน การทดแทนการเสื่อมราคาทางการเงิน กําไรและตนทุน  
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 Basic concepts of economic analysis for engineering project; economic 

effectiveness; time-value of money; investment evaluation; break event point analysis; 

depreciation replacement; cost-benefit analysis. 
 

305100 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-1) 

  Introduction to Computer Engineering Profession 

  แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอรในแขนงตางๆ วิธีการเรียนและการทํางานในสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ฝกการคิดอยางเปนระบบ และแกไขปญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรดวยวิธีการทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ 

Introduction to computer engineering profession in various fields, how to 

learn and to work in the field of computer engineering, practice in systematic thinking and 

solving computer engineering problem using systematic mathematic  and scientific method. 
 

305101 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 1 6(0-18-9) 

 Work integrated Learning I 

 วิชาบังคับกอน: นิสิตจะตองผานวิชาบังคับในป 1 ทั้งหมดและไดรับอนุมัติจากกรรมการ

ประจําหลักสูตรกอนจึงจะลงทะเบียนวิชานี้ได 

 Prerequisite : Stududents must pass all required courses for the first year and 

receive approval from the curriculum committee before registering in this course 

 การศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางานในสถาบัน องคกรของรัฐ หรือเอกชน จํานวนไมนอย

กวา 270 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความรูและทักษะทางเทคนิคพื้นฐานที่เกีย่วของทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 Work integrated learning with public or private institutions at least 270 hours 

in order to develop the fundamental technical knowledge and skills related to computer 

engineering fields. 

 

305111 ทักษะเสริมการทํางาน 1 1(0-3-1) 

 Soft Skills I 

 ความรู ทักษะและทัศนคตพิื้นฐานสําหรับมืออาชีพ ความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพและจริยธรรม 

การจัดการตนเอง: การบริหารเวลา การวางแผนการทํางาน การจัดการเปาหมาย และการจัดการหนี้สิน 

ประเด็นดานทรัพยสินทางปญญาและกฎหมาย การทํางานเปนทีมขั้นพ้ืนฐาน 
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 Fundamental knowledge, skills and attitudes for professional; professional 

and ethical responsibilities; self-management: time management, work planning, goal 

management, and debt management; intellectual property and legal issues; fundamental 

teamwork 
 

305112 ทักษะเสริมการทํางาน 2 1(0-3-1) 

 Soft Skills II 

 กระบวนการทํางานสวนบุคคล กระบวนการทํางานเปนทีม จริยธรรมตอตนเอง เพื่อน

รวมงาน ลูกคาและนายจาง การยอมรับผลงานของผูอื่นเปนรายบุคคล ความรับผิดชอบรวมของทีม การ

ติดตามงาน วัฐจักรตรวจสอบและปรับเปลี่ยน การมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย การจัดการกับความไม

แนนอนและความคลุมเครือ การออกชิ้นงานเปนรอบ การเรียนรูผานการตรวจสอบความสมเหตุสมผล  

 Personal process, team process; ethical issues: self, colleague, client and 

employer; individual acknowledgment; shared accountability; task monitoring; inspect-and-

adapt cycle; interacting with stakeholders, dealing with uncertainty and ambiguity, iterative 

work-product releases, validated learning. 

 

305113 ทักษะเสริมการทํางาน 3 1(0-3-1) 

 Soft Skills III 

 กรอบความคดิแบบเติบโต การคิดเชิงออกแบบ การเพิ่มพลังและการเสริมกําลัง การประเมิน 

การปรับปรุงกระบวนการ การจัดการกับสภาพแวดลอมหลากหลายวัฒนธรรม การทดลองที่ขับเคลื่อนดวย

สมมติฐานทางธุรกิจ จริยธรรมตอผลิตภัณฑ การตัดสินใจ การบริหาร อาชีพ และสาธารณะ 

 Growth mindset, design thinking, empowerment and reinforcement; process 

improvement; dealing with multicultural environments; business-hypothesis-driven 

experimentation; ethical issues: product, judgment, management, profession, and public. 

 

305131 คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร 1 1(1-0-2) 

 Computer Mathematics I 

 เซต ฟงกชัน ความสัมพันธ ระบบเลขฐานและรหัส การแทนเลขแบบสวนเติมเต็มสอง การ

แทนเลขแบบอิงดรรชนี 

 Sets; functions; relations; number systems and codes; two’s complement 

number representation; floating-point number representation. 
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305132 คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร 2 2(2-0-4) 

 Computer Mathematics II 

 ตรรกะพื้นฐาน ตรรกศาสตรประพจน หลักการพิชคณิตบูลีน ตรรกศาสตรลําดับแรก เทคนิค

การพิสูจน การนับพื้นฐาน การแสดงและสมบัติของกราฟและตนไม การวนซ้ําและการเรียกซ้ํา 

 Basic logic, propositional logic, Boolean algebra principles, first-order logic, 

proof techniques; basics of counting; graphs and trees representations and properties; 

iteration and recursion. 
 

305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การโตตอบระหวางฮารดแวร

และซอฟตแวร ภาษาโปรแกรมในปจจุบัน การปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม 

Computer concepts; computer components; Hardware and software 

interaction; Current programming language; Programming practices. 
 

305172 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1(0-3-1) 

 Computer Programming Laboratory 

 การใชงานเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการเขียนโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมบรรณาธิกรณ 

ตัวแปลโปรแกรม โปรแกรมเชื่อมโยง โปรแกรมตรวจแกจุดบกพรอง การทดสอบทีละหนวย 

 Using tools related to writing programs; operating systems, editor, compiler, 

linker, debugger, unit testing. 
 

305201 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 2 6(0-18-9) 

 Work integrated Learning II 

 วิชาบังคับกอน: นิสิตจะตองผานวิชาบังคับในป 1 และป 2 ทั้งหมดและไดรับอนุมัติจาก

กรรมการประจําหลักสูตรกอนจึงจะลงทะเบียนวิชานี้ได 

 Prerequisite : Stududents must pass all required courses for the first and 

second years and receive approval from the curriculum committee before registering in this 

course 

 การศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางานในสถาบัน องคกรของรัฐ หรือเอกชน จํานวนไมนอย

กวา 270 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความรูทางเทคนิคและทักษะขั้นกลางที่เก่ียวของทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
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 Work integrated learning with public or private institutions at least 270 hours 

in order to develop the intermediate technical knowledge and skills related to computer 

engineering fields. 
  

305211 วงจรไฟฟาสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 

 Electrical Circuit for Computer Engineering 

 นิยาม หนวยและแบบจําลองสําหรับวงจรไฟฟา คุณสมบัติของอนุกลวงจรขั้นมลูฐาน เชน ตัว

ตานทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนํา วิธีการวิเคราะหสําหรับวงจรความตานทาน สัญญาณกระแสสลับและ

การแทนดวยเฟสเซอร การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับภายใตสภาวะคงตัว กําลังไฟฟากระแสสลับภายใต

สภาวะคงตัว กําลังไฟฟาประสิทธิผล กําลังไฟฟารีแอคทีฟ กําลังไฟฟาเชิงซอน การจําลองและวิเคราะหวงจร 

 Definitions; units and models for electrical circuits; basic element 

characteristics (resistor, capacitor and inductor); analysis methods for resistive circuits; 

alternating current (AC) signals and phasors; AC circuits steady-state analysis; effective 

power; reactive power; complex power; circuit modeling and simulation methods. 
 

305212 อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 

 Electronics for Computer Engineering 

 วิชาบังคับกอน: 305211 วงจรไฟฟาสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 Prerequisite : 305211 Electrical Circuit for Computer Engineering 

 วัสดุในวงจรอิเล็กทรอนิกส ไดโอดและวงจรไดโอด วงจรทรานชิสเตอรชนิดสองขั้ว วงจร

ทรานซิสเตอรชนิดสนามไฟฟา  สถาปตยกรรมเซลลหนวยความจํา การเชื่อมตอวงจรตรรกระหวางตระกูล

ตางๆ  วงจรออปแอมป  การออกแบบวงจรสัญญาณผสม สิ่งที่ตองพิจารณาในการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส 

 Materials in electronic devices; diodes and diode circuits; bipolar junction 

transistors circuits; FET transistors circuits; storage cell architecture; Interfacing logic families; 

operational amplifiers; mixed-signal circuit design;  design parameters and issues for 

electronic circuits. 
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305214 โครงสรางขอมูล 3(2-3-5) 

 Data Structures 

 วิชาบังคับกอน: 305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 Prerequisite : 305171 Computer Programming 

 โครงสรางขอมูลพื้นฐานแบบตางๆ ไดแก อาเรย รายการโยง แถวคอย กองซอน รูปตนไม

แบบทวิภาค รูปตนไมแบบบี ฮีป 

 Basic data structures: arrays, linked list, queue, stack, binary tree, B-tree, 

heap. 
 

305221 ตรรกศาสตรดิจิทัลเบื้องตน 2(1-3-5) 

 Introduction to Digital Logic 

 ระบบตัวเลขและการเขารหัสขอมูล การประยุกตพีชคณิตบูลีน วงจรตรรกะพื้นฐาน การ

ออกแบบเชิงมอดุลารของวงจรเชิงผสม 

 Number systems and data encoding; Boolean algebra applications; basic logic 

circuits; modular design of combinational circuits. 
 

305222 ออกแบบดิจิทัลเบื้องตน 2(1-3-5) 

 Introduction to Digital Design 

 การออกแบบเชิงมอดุลารของวงจรเชิงลําดับ การออกแบบสวนควบคุมและสวนเสนทาง

ขอมูล การออกแบบดวยตรรกะแบบสั่งการได ขอจํากัดการออกแบบระบบ 

 Modular design of sequential circuits; control and datapath design; design 

with programmable logic; system design constraints. 
 

305231 ความนาจะเปนประยุกตสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Applied Probability for Computer Engineering 

 ความนาจะเปนเชิงวิยุต ความนาจะเปนแบบตอเนื่อง คาคาดหมายและการเบี่ยงเบน การ

แจกแจงของตัวอยาง กระบวนการสโทแคสติก การประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน สหสัมพันธและการ

ถดถอย 

 Discrete probability; continuous probability; expectation and deviation; 

stochastic processes; sampling distribution; estimation; hypothesis tests; correlation and 

regression. 
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305234 การวิเคราะหและการออกแบบขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

 Algorithm Analysis and Design 

 วิชาบังคับกอน: 305214 โครงสรางขอมูล 

 Prerequisite : 305214 Data Structures 

  การวิเคราะหขั้นตอนวิธีเบื้องตน ยุทธวิธีของขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีดั่งเดิมสําหรับงานทั่วไป 

การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธีเฉพาะงาน ขั้นตอนวิธีแบบขนานและมัลติเธรด ความซับซอนของขั้น  

ตอนวิธี 

 Basic algorithmic analysis; algorithmic strategies; classic algorithms for 

common tasks; analysis and design of application-specific algorithms; parallel algorithms and 

multi-threading; algorithmic complexity. 
 

305272 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง 3(2-3-5) 

 Advanced Computer Programming 

 วิชาบังคับกอน: 305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 Prerequisite : 305171 Computer Programming 

 โครงสรางและกระบวนทัศนการเขียนโปรแกรม ยุทธวิธีการแกปญหา การออกแบบเชิงวัตถุ 

การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณและทํางานพรอมกัน การใชงานสวนตอประสานโปรแกรมประยุกต 

 Programming constructs and paradigms; problem-solving strategies; object-

oriented design; event-driven and concurrent programming; using application programming 

interface. 
 

305273 กระบวนการระดับบุคคลสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร 3(2-3-5) 

 Personal Process for Software Development 

 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรระดับบุคคล การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน

ระดับบุคคล (เวลา ขนาด ขอบกพรอง และกําหนดการ) การประมาณขนาดของซอฟตแวร และการประมาณ

เวลาที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวร การวางแผนภารกิจ การวางกําหนดการ การติดตามความกาวหนา การ

วางแผนคุณภาพ การติดตามคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการ การวิเคราะหสมรรถะ 

 Software development process at the personal level; collecting data relevant 

to personal working process (time, size, defect, and schedule); software size and 

development time estimation; task planning; schedule planning; progress tracking; quality 

planning; quality tracking; process improvement; performance analysis. 
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305274 กระบวนการซอฟตแวรและการประกันคุณภาพ 3(2-3-5) 

 Software Process and Quality Assurance 

 องคประกอบของกระบวนการ กิจกรรม วิธีการ และวิธีปฏิบัติของซอฟตแวร วัฐจักรการ

ปรับปรุงประบวนการ การวิเคราะหกระบวนการ การประเมินกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ การ

ทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของกระบวนการ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ 

มาตรฐานสําหรับการประกันคุณภาพ แบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถเชิงบูรณาการ (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 การออกแบบซอฟตแวร 3(2-3-5) 

 Software Design 

 การออกแบบซอฟตแวรโดยใชเทคนิคตางๆ เชน แมแบบสําหรับการออกแบบ กระบวนการ

การออกแบบ วิธีการออกแบบ คุณภาพการออกแบบ และการทวนสอบแบบ 

 Designing software using various techniques such as design patterns, design 

process, design methods, design quality, and design verification. 
 

305276 การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟตแวร 3(2-3-5) 

 Software Verification and Validation 

 เทคนิคที่ใชการทวนสอบ ทดสอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟตแวรเทียบกับ

ขอกําหนดและจากผูใช การทบทวนแบบที่ออก การทบทวนโคด การตรวจสอบแบบที่ออก การตรวจสอบโคด 

ตารางสําหรับตามรอยการทํางานของโปรแกรม กองซอนควบคุม 

 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. 

 

305311 การเตรียมการสําหรับการปฏิบัติทางวิชาชีพ 1(0-3-1) 

 Preparation for Professional Practice 

 ยุทธวิธีการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล แนวทางของทีมสหสาขา กรอบปรัชญาและประเด็นทาง 

วัฒนธรรม คําตอบทางวิศวกรรมและผลกระทบทางสังคม ประเด็นรวมสมัย ประเด็นทางธุรกิจและการบริหาร 
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การชั่งขอดีขอเสียในการปฏิบัติวิชาชีพ กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางตางๆ รวม

สมัยในการปฏิบัติงานเชน อไจล การบริหาร 3.0 การขยายแนวทางปฏิบัติงาน 

 Effective communication strategies; multidisciplinary team approaches; 

philosophical frameworks and cultural issues; engineering solutions and societal effects; 

contemporary issues; business and management issues; tradeoffs in professional practice; 

information technology related laws and ethics; contemporary approaches in working such 

as agile, management 3.0; scaling practices. 
 

305321 ระบบควบคุมสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 

 Control Systems for Computer Engineering 

 วิชาบังคับกอน: 252284 แคลคูลัส 3 

 Prerequisite : 252284 Calculus III 

 โมเดลทางคณิตศาสตรของระบบ การแปลงลาปลาซ คุณสมบัติของระบบควบคุม 

ผลตอบสนองของระบบ การวิเคราะหและออกแบบเสถียรภาพ การวิเคราะหทางเดินของราก การชดเชย 

ระบบแบบไมตอเนื่องสําหรับดิจิทัลคอมพิวเตอร 

 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. 
 

305323 การประมวลผลสัญญาณ 3(2-2-5) 

 Signal Processing 

 สังวัฒนาการ การวิเคราะหการแปลง การตอบสนองความถี่ การชักตัวอยางและการสมนาม 

สเปกตราดิจิทัลและการแปลงวิยุต การออกแบบตัวกรองตอบสนองอิมพัลสแบบจํากัดและแบบอนันต ฟงกชัน

หนาตาง การประมวลผลสื่อประสม 

 Convolution; transform analysis; frequency response; sampling and aliasing; 

digital spectra and discrete transforms; finite and infinite impulse response filter design; 

window functions; multimedia processing. 

 

305331 ทฤษฎีการคํานวณ 3(2-2-5) 

 Theory of Computation 

 เครื่องสถานะจํากัด ออโตมาตาจํากัด ภาษาไมขึ้นบริบท ออโตมาตาแบบกดลง ภาษาปกติ   

เครื่องจักรทัวริง ปญหาเอ็นพีสมบูรณ 
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 Finite state machine; finite automata; context–free language; push-down 

automata; regular language; Turing machine; NP-complete problems. 
 

305341 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Networks 

 สถาปตยกรรมเครือขาย ขายงานบริเวณเฉพาะที่และขายงานบริเวณกวาง ขายงานไรสาย

และเคลื่อนที่ เกณฑวิธีขายงาน งานประยุกตขายงาน การบริหารจัดการขายงาน 

 Network architecture; local and wide area networks; wireless and mobile 

networks; network protocols; network applications; network management. 
 

305352 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-3-5) 

 Introduction to Human Computer Interaction 

 พื้นฐานและการออกแบบปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร หลักการทางจิตวิทยา

ของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การประเมินสวนติดตอกับผูใช  วิศวกรรมดานประโยชน

การใชงาน การวิเคราะหงาน การออกแบบโดยคํานึงถึงผูใชเปนศูนยกลาง และการทําตนแบบ แบบจําลอง

แนวความคิดและการใชคําเปรียบเทียบ เหตุผลในการออบแบบซอฟตแวร การออกแบบหนาตาง เมนู และ

คําสั่ง  การติดตอโดยใชเสียงพูดและภาษาธรรมชาติ เวลาที่การตอบกลับและการตอบสนอง การใชสี รูป

สัญลักษณ เสียง การทําใหเปนสากล และการทําใหเขากับทองถิ่น 

 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. 

 

305353 วิศวกรรมระบบและซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Systems and Software Engineering 

 วิชาบังคับกอน: 305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 Prerequisite : 305171 Computer Programming 

 หลัการบริหารโครงการ ประสบการณของผู ใชและ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ 

คอมพิวเตอร ความเสี่ยง ความพึ่งพาได ความปลอดภัย และความทนตอความผิดพรอง กระบวนการทาง

ฮารดแวรและซอฟตแวร การวิเคราะหและการซักไซความตองการ ขอกําหนดระบบ การออกแบบและ

ประเมินสถาปตยกรรม การออกแบบฮารดแวรและซอฟตแวรพรอมกัน การบูรณาการระบบ การทดสอบและ
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การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของระบบ ความสามารถในการบํารุงรักษา ความยั่งยืน และ ความสามารถ

ในการผลิต 

 Project management principles; user experience and human-computer 

interaction; risk, dependability, safety and fault tolerance; Hardware and software 

processes; requirements analysis and elicitation; system specifications; system 

architectural design and evaluation; concurrent hardware and software design; system 

integration, testing and validation; maintainability, sustainability, manufacturability. 
 

305358 วิศวกรรมหุนยนต 1 3(2-2-5) 

 Robotics Engineering I 

 หุนยนตเบื้องตน การประยุกตใชหุนยนต รูปแบบของหุนยนตรวมทั้งหุนยนตแบบเคลื่อนที่ 

บรรยายเกี่ยวกับพิกัดแกนและการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของวัตถุในพิกัดแกนสามมิติ จลนศาสตรหุนยนตแบบ

ตรงและแบบผกผัน  การวางแผนงานและเสนทางการเคลื่อนที่ของหุนยนต การเขียนโปรแกรมจําลอง

สถานการณและโปรแกรมควบคุมหุนยนตในภาวะไมเชื่อมตรง 

 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. 
 

305359 วิศวกรรมหุนยนต 2 3(2-2-5) 

 Robotics Engineering II 

 วิชาบังคับกอน : 305358 วิศวกรรมหุนยนต 1 

 Prerequisite : 305358 Robotics Engineering I 

 ความรูพื้นฐานที่จะนํามาใชกับหุนยนต แขนหุนยนตแบบจลน แขนหุนยนตแบบพลวัต ผัง

หุนยนต การควบคุมชิ้นสวนของหุนยนต วงจรใหกําเนิดสัญญาณแบบตางๆ ที่ใชในหุนยนต วิทัศนของหุนยนต 

ภาษาโปรแกรมที่ใชควบคุมหุนยนต 

 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. 
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305362 ความมั่นคงของคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Computer and Information Security 

 ความมั่นคงและบูรณภาพของขอมูล ชองโหวและการแสวงหาประโยชน รูปแบบการอารักขา

ทรัพยากร วิทยาการเขารหัสลับแบบคียลับและคียสาธารณะ รหัสการพิสูจนตัวจริงของขอความ ความมั่นคง

ของเครือขายและเว็บ การพิสูจนตัวจริง การคณนาที่เชื่อถือได การโจมตีจากชองดานขาง 

 Data security and integrity; vulnerabilities and exploitation; resource 

protection models; secret and public key cryptography; message authentication 

codes; network and web security; authentication; trusted computing; side-channel 

attacks. 
 

305363 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 

 Electronic Commerce 

 เทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยีเครือขายและทิศทางในอนาคต เทคโนโลยีฐานขอมูล การเชื่อมตอระหวางเว็บและฐานขอมูล 

ประเด็นดานความมั่นคง ระบบจายเงินอิเล็กทรอนิกส อัจฉริยะทางธุรกิจ การจัดการความเชื่อถือ ตัวแทน

การคา ความเปนสวนตัว ผลิตภัณฑทางสารสนเทศและการปองกันการลอกเลียน ความไมเทาเทียมเชิงดิจิทัล 

 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 การเขียนโปรแกรมเครือขายสังคม 3(2-3-5) 

 Social Network Programming 

 การใหการสนับสนุนพฤติกรรมสังคมในหรือผานระบบคอมพิวเตอร การสรางการชุมนุมหรือ

บริบทของสังคมผานทางซอฟตแวรและเทคโนโลยี 

 Supporting any sort of social behaviors in or through computer systems;  

creating social conventions and social contexts through the use of software and technology. 
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305365 ฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database 

 ระบบฐานขอมูล แบบจําลองขอมูล ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การออกแบบฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ การออกแบบขอมูลเชิงกายภาพ การประมวลผลธุรกรรม ฐานขอมูลแบบกระจาย ภาษาการสอบถาม

ฐานขอมูล 

 Database Systems; data modeling; relational databases; relational database 

design; physical database design; transactional processing; distributed databases; database 

query languages. 
 

305372 การสรางคอมไพเลอร 3(2-3-5) 

 Compiler Construction 

 วิชาบังคับกอน: 305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 Prerequisite : 305171 Computer Programming 

 โครงสรางภาษาที่ใชเขียนโปรแกรม การแปล การบรรจุ การกระทําการ การจัดสรรที่จัดเก็บ 

การแปลประโยคและวจีภาคอยางงาย องคประกอบของคอมไพเลอรรวมถึงตารางสัญลักษณของเวลาแปลและ 

เวลาดําเนินงาน การกราดตรวจศัพท การกราดตรวจวากยสัมพันธ การสรางรหัสจุดหมาย การวินิจฉัยความ 

ผิดพลาด เทคนิคการสรางรหัสจุดหมายที่เหมาะสมที่สุด ตัวอยางชนิดของคอมไพเลอร 

 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 กระบวนการระดับทีมสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร 3(2-3-5) 

 Team Process for Software Development 

 วิชาบังคับกอน: 305273 กระบวนการระดับบุคคลสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร 

 Prerequisite : 305273 Personal Process for Software Development 

 การใชงานกระบวนการระดับทีมในการพัฒนาซอฟตแวร การเก็บรวบรวมขอมูล การ

วางแผน การติดตามแผน การจัดการคุณภาพ และการวิเคราะหสมรรถนะของทีม 

 Using team process to develop software: data collection, planning, tracking, 

quality management and performance analysis for the team. 
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305374 การกําหนดและจัดการความตองการทางซอฟตแวร 3(2-3-5) 

 Software Requirements Specification and Management 

 การเก็บรวบรวม การวิเคราะห การตอรอง การระบุรายละเอียด การทดสอบ และการ

บริหารจัดการความตองการ วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือที่ใชในการกําหนด บันทึกความตองการใหตรงกับที่

ผูใชตองการ 

 Eliciting; analyzing; negotiating; specifying; testing and managing requirements; 

methods, techniques, and tools used to define, document, and ensure customer 

satisfaction. 
 

305375 การพัฒนาและปรับปรุงซอฟตแวร 3(2-3-5) 

 Software Construction and Evolution 

 การพัฒนาซอฟตแวรจากแบบที่ไดมีการออกแบบไวแลว ลักษณะในการเขียนโปรแกรมกับ

การพัฒนาระบบ แนวคิด วิธีการ กระบวนการและเทคนิคที่ชวยใหซอฟตแวรสามารถเปลี่ยนแปลงและคอยๆ 

พัฒนาขึ้น เชน การวางแผนควบคุมและจัดการกระบวนการและระบบ การวิเคราะหผลกระทบ การจัด

องคประกอบใหม การแปลงโปรแกรมและวิศกรรมยอนกลับ 

 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 สถาปตยกรรมซอฟตแวรเบื้องตน 3(2-3-5) 

 Introduction to Software Architecture 

 สถาปตยกรรมซอฟตแวรจากมุมมองดานโครงสรางและพฤติกรรมการทํางานของระบบ 

เทคนิคในการพัฒนาสถาปตยกรรมซอฟตแวร การประยุกตใชแมแบบสถาปตยกรรมและแมแบบสําหรับการ

ออกแบบในการกําหนดสถาปตยกรรมซอฟตแวร 

 Software architecture from both the structural and behavioral viewpoints; 

techniques towards how to develop software architecture and how to apply architectural 

patterns and design patterns to specify software architecture. 
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305385 ระบบฝงตัว 1 3(2-3-5) 

 Embedded System I 

 วิชาบังคับกอน: 305222 การออกแบบดิจิทัลเบื้องตน 

 Prerequisite : 305222 Introduction to Digital Design 

 โครงสรางและการทํางานภายในของไมโครโพรเซสเซอร หนวยคํานวณและตรรกะ 

โครงสรางเรจิสเตอร ระบบบัส หนวยควบคุม หนวยความจํา อุปกรณรับเขาและสงออก สถาปตยกรรมไมโคร

โพรเซสเซอรแบบตาง ๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ลักษะเฉพาะของระบบฝงตัว เทคนิคพื้นฐาน

ทางซอฟตแวรสําหรับงานประยุกตฝงตัว สิ่งเขาและสิ่งออกแบบขนาน การสื่อสารตามลําดับแบบไมประสาน

เวลาและแบบประสานเวลา 

 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; characteristics of embedded 

systems; basic software techniques for embedded applications; parallel input and output; 

asynchronous and synchronous serial communication. 
 

305386 ระบบฝงตัว 2 3(2-3-5) 

 Embedded System II 

 วิชาบังคับกอน: 305385 ระบบฝงตัว 1 

 Prerequisite : 305385 Embedded System I 

 อุปกรณรับสัญญาณ การแปลงสัญญาณ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคนิคการเชื่อมตอระหวาง

ไมโครคอมพิวเตอรและไมโครคอนโทรลเลอร มาตรฐานในการรับสงสัญญาณ การเขียนโปรแกรม

ภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงในการควบคุมระบบ วิธีที่ใชในการควบคุมอุปกรณภายนอก การ

ขัดจังหวะเปนคาบ การสรางรูปคลื่น การวัดเวลา การไดขอมูล การควบคุม ตัวรับรู ตัวกระตุน กลยุทธการทํา

ระบบฝงตัวที่ซับซอน เทคนิคสําหรับการดําเนินงานที่ใชพลังงานต่ํา ระบบฝงตัวเคลื่อนที่และเครือขาย หัวขอ

ขั้นสูงดานสิ่งเขาและสิ่งออก 

 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; 

periodic interrupts, waveform generation, time measurement; data acquisition, control, 

sensors, actuators; implementation strategies for complex embedded systems; techniques 

for low-power operation; mobile and networked embedded systems; advanced 

input/output topics. 
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305387 สถาปตยกรรมและโครงสรางคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Architecture and Organization 

 สถาปตยกรรมชุดคําสั่ง การวัดสมรรถนะ เลขคณิตทางคอมพิวเตอร โครงสรางของหนวย

ประมวลผล โครงสรางและสถาปตยกรรมของหนวยความจํา สถาปตยกรรมหลายคอร สถาปตยกรรมระบบ

กระจาย 

 Instruction set architecture; measuring performance; computer arithmetic; 

processor organization; memory system organization and architectures; multi/many-core 

architectures; distributed system architectures. 
 

305388 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating Systems 

 การจัดการทรัพยากรระบบ ระบบหนวยความจํา การทํางานพรอมกัน การจัดการอุปกรณ 

การจัดลําดับและการจายงาน ระบบแฟมขอมูล ความมั่นคงและการปองกัน การประเมินสมรรถนะของระบบ 

การทําเสมือน 

 Managing system resources; memory management; concurrency; device 

management; scheduling and dispatch; file systems; security and protection; system 

performance evaluation; virtualization. 
 

305390 ฝกงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 6 หนวยกิต 

 Training in Computer Engineering (ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง) 

 การฝกงานกับสถานประกอบการในสายงานวิศวกรรมคอมพิวเตอรกับสถาบัน องคกรของรัฐ 

หรือเอกชน ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณทางวิชาการที่เกี่ยวของ

ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 Training in computer engineering field in either private sectors or 

governmental institutions at least 270 hours in order to gain both academic knowledge, 

skills, and experiences in computer engineering related fields. 
 

305391 หัวขอพิเศษดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Special Topic in Computer Engineering 

 การศึกษาและวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 Study and research of interesting topics in Computer Engineering 
 

 

 



70 

 

305392 หัวขอพิเศษดานคอมพิวเตอรและระบบ 3(2-2-5) 

 Special Topic in Computer and System 

 การศึกษาและวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางดานคอมพิวเตอรและระบบ 

 Study and research of interesting topics in Computer and System. 
 

305393 หัวขอพิเศษดานการติดตอระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Special Topic in Human Computer Interaction 

 การศึกษาและวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางดานการติดตอระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

 Study and research of interesting topics in Human Computer Interaction. 
 

305394 หัวขอพิเศษดานระบบฝงตัว 3(2-2-5) 

 Special Topic in Embedded System 

 การศึกษาและวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางดานระบบฝงตัว 

 Study and research of interesting topics in Embedded System. 
 

305395 หัวขอพิเศษดานหุนยนต 3(2-2-5) 

 Special Topic in Robotic 

 การศึกษาและวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางดานหุนยนต 

 Study and research of interesting topics in Robotic. 
 

305396 หัวขอพิเศษดานวิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Special Topic in Software Engineering 

 การศึกษาและวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 Study and research of interesting topics in Computer Engineering. 

 

305401 การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 1 6(0-18-9) 

 Industry Practicum I 

 วิชาบังคับกอน: นิสิตจะตองผานวิชาบังคับทั้งหมดกอนและไดรับอนุมัติจากกรรมการประจํา

หลักสูตรกอนจึงจะลงทะเบียนวิชานี้ได 

 Prerequisite : Stududents must pass all required courses and receive 

approvalfrom the curriculum committee before registering in this course 
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 ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรหรือที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการในสายงาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอรกับสถาบัน องคกรของรัฐ หรือเอกชน ไมนอยกวา 480 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความรูทาง

วิชาการและทักษะที่เก่ียวของทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 Practicing in computer engineering related fields in either private sectors or 

governmental institutions at least 480 hours in order to gain both academic and experience 

in computer engineering related fields. 
 

305402 การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 2 6(0-18-9) 

 Industry Practicum II 

 วิชาบังคับกอน: 305401 การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 1 

 Prerequisite : 305401 Industry Practicum I 

 ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรหรือที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการในสายงาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอรกับสถาบัน องคกรของรัฐ หรือเอกชน ไมนอยกวา 480 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความรูทาง

วิชาการและทักษะที่เก่ียวของทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 Practicing in computer engineering related fields in either private sectors or 

governmental institutions at least 480 hours in order to gain both academic and experience 

in computer engineering related fields. 
 

305411 วิจัยระดับปริญญาตรี 1 6(0-12-6) 

 Undergraduate Research I 

 วิชาบังคับกอน: นิสิตจะตองผานวิชาบังคับทั้งหมดกอนและไดรับอนุมัติจากหลักสูตรกอนจึง

จะลงทะเบียนวิชานี้ได 

 Prerequisite : Stududents must pass all required courses and receive 

approvalfrom the curriculum committee before registering in this course 

 การฝกคนควา การอาน การคิดวิเคราะห และการนําเสนอผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการ

ทางสาขาวิชาที่เก่ียวของกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 Practice how to search, read, think critically and give oral presentation of 

research or article in computer engineering related fields 
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305412 วิจัยระดับปริญญาตรี 2 6(0-12-6) 

 Undergraduate Research II 

 วิชาบังคับกอน: 305411 วิจัยระดับปริญญาตรี 1 

 Prerequisite : 305411 Undergraduate Research I 

 การฝกทํางานวิจัยหรือสรางชิ้นงาน และการนําเสนอผลงานวิจัย ชิ้นงาน หรือบทความ

วิชาการทางสาขาวิชาที่เก่ียวของกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 Practice how to conduct research or build work product and give 

presentation of research, work product, or article in computer engineering related fields. 
 

305421 การประมวลเสียงพดูดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Digital speech processing 

 วิชาบังคับกอน : 305323 การประมวลสัญญาณ 

 Prerequisite: 305323 Signal processing 

 หลักการประมวลผลสัญญาณเสียงพูด การสรางและการรับรูเสียงพูดของมนุษย การ

วิเคราะหและสังเคราะหเสียงพูด การปรับปรุงเสียงพดูและการประยุกตใชงานตางๆ 

 Principles of speech processing; human speech production and perception; 

speech analysis and synthesis; speech enhancement and other applications. 
 

305432 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-3-5) 

 Computer Graphics 

 ระบบกราฟกทั่วไป การรับเขาเชิงกราฟก อุปกรณแสดงผลกราฟก การแปลงใน 2 มิติ และ 

3 มิติ วิทัศนใน 3 มิติ แบบจําลองของพื้นผิว แบบจําลองของสภาพการมองเห็น การเคลื่อนไหว ระบบ

คอมพิวเตอรกราฟก 

 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 

  ทฤษฎีของระบบและสัญญาณสําหรับสองมิติ การกรอง การแปลงฟูเรียรแบบเร็วแบบสองมิติ 

การตรวจจับเสนขอบ  การทําใหภาพดีข้ึน 

  Theory of signals and systems for two dimensions; filtering; 2 -D fast Fourier 

transforms; edge detection; image enhancement. 
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305438 มัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

 Multimedia 

 หลักการของมัลติมีเดีย กระบวนการผลิตสื่อ การจัดหาและพัฒนาเนื้อหาของสื่อ การสราง

สื่อสําหรับคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ท และอุปกรณตางๆ 

 Principles of multimedia; media production process; content acquisition and 

development; creating media for computer, internet and other devices. 
 

305445 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือขาย 3(2-2-5) 

 Network System Programming 

 วิชาบังคับกอน : 305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 Prerequisite : 305171 Computer Programming 

 การออกแบบ พัฒนา และเขียนชุดคําสั่งที่ใชระบบเครือขาย คุณลักษณะของกระบวนการ

การติดตอระหวางกระบวนการ กฎของระบบเครือขาย การติดตอในชั้นทรานสพอรท ตัวอยางชุดคําสั่งการใช

ระบบเครือขาย 

 Design, development, and coding of network system programming; process 

intercommunication properties; network system rules; communications in transport layer; 

examples of network system programming. 
 

305453 ปญญาประดิษฐ 3(2-3-5) 

 Artificial Intelligence 

 วิชาบังคับกอน: 305214 โครงสรางขอมูล 

 Prerequisite : 305214 Data Structures 

 หลักการเบื้องตนและเทคนิคการโปรแกรมปญญาประดิษฐ ยุทธวิธีในการคนหา การแทน

ความรู และการอุปนัยอัตโนมัติ การเรียนรู และระบบปรับตัวเองได การประยุกตใชงานปญญาประดิษฐ 

 Principles and programming techniques of artificial intelligence; search 

strategies; knowledge representation and automatic deduction; learning and adaptive 

systems; applications of artificial intelligence 
 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

305454 ปญญาประดิษฐขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Artificial Intelligence 

 วิชาบังคับกอน: 305453 ปญญาประดิษฐ 

 Prerequisite : 305453 Aritificial Intelligence 

 ขอบเขต ที่มา และเทคนิคของปญญาประดิษฐ โครงสรางความจํา กลไกการหาเหตุผล การ

หาเหตุผลแบบนาจะเปนและเทคนิคการคนหา เกมส การวางแผน การเรียนรูของเครื่องจักร การประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ คอมพิวเตอรวิทัศน ระบบผูเชี่ยวชาญ 

 History, techniques and scope of artificial intelligence; memory structures; 

reasoning mechanism; probabilistic reasoning and searching techniques; games; planning; 

machine learning; natural language processing; computer vision; expert systems. 
 

305455 การรูจํารูปแบบ 3(2-2-5) 

 Pattern Recognition 

 การประมวลผลภาพเบื้องตน การประมวลผลกอน เทคนิคการแบงสวนภาพ การประมวลผล

ภาพทวิภาค การวัดคุณสมบัติของวัตถุ การวัดขนาด การปรับเสนโคง การจับคูโดยใชแมแบบ เทคนิคการ

แบงกลุม การวิเคราะหแบบเบย แผนภูมิตนไมตัดสินใจ  โครงขายประสาทเทียม 

 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 คอมพิวเตอรวิทัศน 3(2-2-5) 

 Computer Vision 

 แนะนําหลักการและการประยุกตใชทัศนศาสตรคอมพิวเตอร แบบจําลองกลองและการฉาย 

การประมวลผลภาพสําหรับคอมพิวเตอรวิทัศน การแยกสวนภาพ การรูจําและตรวจจับวัตถุ 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. 
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305463 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

 Management Information Systems 

 หลักการดานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการตัดสินใจ หลักการสารสนเทศ มนุษยในฐานะผูประมวลสารสนเทศ 

หลักการดานระบบ หลักการดานการวางแผนและควบคุม โครงสรางองคกรและการจัดการ ระบบสนับสนุน

การวางแผนควบคุมและตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการจัดการดานความรู ขอกําหนดความตองการดาน

สารสนเทศ การพัฒนา การจัดทําใหสําเร็จและจัดการทรัพยากรในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 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 โปรแกรมประยุกตแบบกระจาย 3(2-2-5) 

 Distributed Application 

 การใชเครื่องคอมพิวเตอรหลายเครื่องทํางานรวมกันโดยใชหลักการประมวลผลแบบกระจาย

เพื่อทํางาน การสรางโปรแกรมแบบผูใหบริการและผูใชบริการแบบหลายระดับ 

 Using multiple computers to carry out work by the concept of distributed 

computing; creating N-tier applications supporting server/client paradigm. 
 

305465 การบูรณาการขอมูลและโปรแกรมประยุกต 3(2-2-5) 

 Data and Application Integration 

 การวิเคราะห ออกแบบ สรางการเชื่อมโยงของขอมูลและโปรแกรมประยุกตจากแหลงตางๆ

เขาดวยกัน การสรางโปรแกรมประยุกตเพื่อคัดแยก แปลง และบรรจุขอมูล 

 Analysis; design; integration of data and application from various sources;  

creating application for data extraction, transformation and loading. 
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305466 พื้นฐานของการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Foundation of IT Services 

 หลักการพื้นฐานของการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตรการใหบริการ การ

ออกแบบการใหบริการ การนําสงการใหบริการ การดําเนินการใหบริการ การปรับปรุงการใหบริการ มาตรฐาน

การใหบริการ 

 Fundamental concept of IT services; service strategy; service design; service 

transition; service operation; service improvement; standard for providing services. 
 

305467 พื้นฐานของวิธีการปกครองเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Foundation of IT Governance 

 หลักการพื้นฐานของวิธีการปกครองสารสนเทศ การวางแผนยุทธศาสตรดานการปกครอง

ควบคุมสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือ และความเปนสวนตัวของสารสนเทศ มาตรฐานการให

ดูแลสารสนเทศ 

 Fundamental concept of IT Governance; strategic planning for IT governance; 

management of risks, trust and privacy; standard for governing information 
 

305471 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-3-5) 

 Software Engineering 

 วิชาบังคับกอน: 305272 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง 

 Prerequisite : 305272 Advanced Computer Programming 

 กระบวนการทางซอฟตแวร เครื่องมือและสภาพแวดลอมของซอฟตแวร ความตองการและ

ขอกําหนดซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร การแปลภาษา การบริหารโครงการซอฟตแวร การทดสอบและ

คุณภาพของซอฟตแวร การทนตอความผิดพลาดของซอฟตแวร วิวัฒนาการของซอฟตแวร 

 Software processes; software tools and environments; software requirements 

and specifications; software design; software testing and quality; software fault tolerance; 

software evolution. 
 

305472 ระบบสถาปตยกรรมเชิงบริการ 3(2-2-5) 

 Service Oriented Architecture 

 ระบบการใหบริการผานเว็บที่ใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ เทคโนโลยีตางๆ ที่ทําใหโปรแกรม

ติดตอกันไดบนอินเทอรเน็ต สวนประกอบมาตรฐานแตละชนิดของสถาปตยกรรมเชิงบริการ วิธีการนํา

สถาปตยกรรมเชิงบริการไปใชอยางเหมาะสมและมีศักยภาพในกระบวนการทางธุรกิจ 
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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. 
 

305491 โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 3(0-6-3) 

 Computer Engineering Project I 

 การคนควาหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร การทบทวนวรรณกรรม การคนควา

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ การจัดทําและนําเสนอรายงานความกาวหนาตอที่อาจารยปรึกษาโครงงานและกรรมการ 

การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของโครงงาน 

 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 โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 3(0-6-3) 

 Computer Engineering Project II 

 วิชาบังคับกอน : 305491 โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 

 Prerequisite : 305491 Computer Engineering Project I 

 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

การจัดทําและนําเสนอรายงานความกาวหนาตออาจารยที่ปรึกษาโครงงานและคณะกรรมการสอบโครงงาน 

การนําเสนอโครงงานภาคบรรยาย การจัดทํารูปเลมรายงานโครงงาน 

 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. 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา 

1. เลขสามตัวแรก 

    001 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2. เลขสามตัวหลัง 

   2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักรอย)  หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไป ป พ.ศ.2555 

   2.2 เลขรหัสตัวที่สอง (หลักสิบ)  หมายถึง หมวดหมูในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

    กลุมวิชาภาษา ประกอบดวย 

    เลข 0 หมายถึง  ภาษาไทย 

    เลข 1 หมายถึง  ภาษาอังกฤษ 

    กลุมวิชามนุษยศาสตร ประกอบดวย 

    เลข 2  หมายถึง  รายวิชาดานมนุษยศาสตร 

    กลุมวิชาสังคมศาสตร  ประกอบดวย 

    เลข 3 หมายถึง  รายวิชาดานสังคมศาสตร 

    กลุมวิชาวิทยาศาสตร  ประกอบดวย 

    เลข 7 หมายถึง  รายวิชาดานวิทยาศาสตร 

    กลุมวิชาพลานามัย ประกอบไปดวย 

    เลข 8  หมายถึง  รายวิชาดานพลานามัย 

   2.3 เลขรหัสสุดทาย (หลักหนวย)  หมายถึง อนุกรมในกลุมรายวิชา 

 

   เลขรหัสสามตัวแรก  

  301   หมายถึง   วิศวกรรมอุตสาหการ 

  302   หมายถึง   วิศวกรรมเครื่องกล 

  303   หมายถึง   วิศวกรรมไฟฟา 

  305   หมายถึง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

   เลขรหัสสามตัวหลัง  

   เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง   ชั้นปที่เปดสอน 

   เลขรหัสตัวที่สอง  หมายถึง   หมวดหมูในสาขาวิชา    

   เลขรหัสตัวที่สาม  หมายถึง  อนุกรมในหมวดหมูในสาขาวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 

หลักสูตร

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นางสาวพรพิศุทธิ ์ วรจิรันตน ผูชวย 

ศาสตราจารย 

Ph.D. Bioengineering University of Strathclyde สหราชอาณาจกัร พ.ศ. 2552 13 13 

    M.Eng. Systems Engineering Cardiff University สหราชอาณาจกัร พ.ศ. 2543 

    วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส พระจอมเกลาสถาบันเทคโนโลยพีระ

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ไทย พ.ศ. 2540 

2 นางสาวมุฑิตา สงฆจันทร ผูชวย 

ศาสตราจารย 

Ph.D. Automatic Control and 

Systems Engineering 

University of Sheffield อังกฤษ พ.ศ. 2550 12 12 

    MSc. Mechatronics Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2545 

    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไทย พ.ศ. 2542 

3 นางสาววรลักษณ คงเดนฟา อาจารย Ph.D. Computer Science and 

Engineering 

University of New South Wales, 

Sydney 

ออสเตรเลีย พ.ศ. 2552 

 

9 9 

    M.Eng. Computer Engineering Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2543 

    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

ไทย พ.ศ. 2541 

4*** นายสุรเดช จิตประไพกุลศาล อาจารย Ph.D. Electrical Engineering and 

Computer Science 

Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548 

 

32 32 

    วท.บ. คณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2534   

5 นายรัฐภูมิ  วรานุสาสน อาจารย M.Eng. Computer Science Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2548 18 18 

    วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2541 

หมายเหตุ *** หมายถึงประธานหลักสูตร
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 
หลักสูตร

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นายธนิต มาลากร รอง

ศาสตราจารย 

Ph.D. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2546 21 21 

M.Sc Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2542 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไทย พ.ศ. 2538 

2 นายไพศาล มุณีสวาง รอง

ศาสตราจารย 

Ph.D Computer Engineering The University of Sydney ออสเตรเลีย พ.ศ. 2546 26 20 

M.Eng.Sc. Electrical Engineering The University of New South Wales ออสเตรเลีย พ.ศ. 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไทย พ.ศ. 2539 

3 นายนิพัทธ  จันทรมินทร ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Electronic and Electrical 

Engineering 

University of Leeds อังกฤษ พ.ศ. 2551 21 15 

M.Sc. Electrical Engineering University of Kassel เยอรมนี พ.ศ. 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไทย พ.ศ. 2540 

4 นายปยดนัย ภาชนะพรรณ ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Electrical Engineering University of Strathclyde อังกฤษ พ.ศ. 2555 3 12 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไทย พ.ศ. 2547 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไทย พ.ศ. 2544 

5 นายพงศพันธ กิจสนาโยธิน ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Computer Science Texas Tech University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2553 12 12 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไทย พ.ศ. 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไทย พ.ศ. 2541 

6 นางสาวพนมขวัญ ริยะมงคล 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Electrical and Computer 

Engineering 

University of Miami สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2546 15 15 

M.S.E.CE. Electrical and Computer 

Engineering 

University of Miami สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2542 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

ไทย พ.ศ. 2539 



81 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 
หลักสูตร

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

7 นายพนัส 

 

นัถฤทธิ ์

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

Ph.D. Mechanical and Systems 

Engineering 

Newcastle University อังกฤษ พ.ศ. 2554 - 

 

12 

 

วศ.ม. เมคคาทรอนิคส สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ไทย พ.ศ. 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไทย พ.ศ. 2543 

8* นางสาวพรพิศุทธิ ์ วรจิรันตน ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Bioengineering University of Strathclyde สหราช

อาณาจักร 

พ.ศ. 2552 13 13 

MSc. Systems Engineering Cardiff University สหราช

อาณาจักร 

พ.ศ. 2543 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไทย พ.ศ. 2540 

9* นางสาวมุฑิตา สงฆจันทร ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Automatic Control and 

Systems Engineering 

University of Sheffield อังกฤษ พ.ศ. 2550 12 12 

M.Eng. Mechatronics Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไทย พ.ศ. 2542 

10 นายสุชาต ิ แยมเมน ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Electrical Engineering Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2544 12 12 

M.Sc. Electrical Engineering Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2541 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไทย พ.ศ. 2531 

11 นางสุพรรณนิกา วัฒนะ ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Energy Planning & Policy University of Technology, Sydney (UTS) ออสเตรเลีย พ.ศ. 2553 10 12 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไทย พ.ศ. 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไทย พ.ศ. 2541 

12 นายสุรเชษฐ กานตประชา ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2546 15 15 

M.Sc. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2542 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ไทย พ.ศ. 2539 



82 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 
หลักสูตร

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

13 นายสุวิทย กิระวิทยา ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2546 13 12 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2541 

14 นางศุภวรรณ พลพิทักษชยั ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Automatic Control and 

Systems Engineering 

The University of Sheffield 
อังกฤษ พ.ศ. 2552 

6 6 

M.Eng. Microelctronics Asian Institute of Technology (AIT) ไทย พ.ศ. 2545 

วศ. บ. ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไทย พ.ศ. 2541 

15 นายอัครพันธ วงศกังแห ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Electrical Engineering University of Idaho สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2547 9 9 

M.Sc. Electrical Engineering Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2541 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไทย พ.ศ. 2535 

16 นางสาวจิรวด ี ผลประเสริฐ - D.Eng. Energy/Electric Power 

System Management 

Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2558 3 3 

M.Eng. Energy/Electric Power 

System Management 

Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2550 

B.Eng.  Electrical Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี ไทย พ.ศ. 2547 

17 นายชัยรัตน พินทอง - Ph.D. Electrical Engineering New Jersey Institute of Technology สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548 - 3 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2540 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไทย พ.ศ. 2535 

18 นายพิสุทธิ ์ อภิชยกุล - Ph.D. Automatic Control and 

System Engineering 

The University of Sheffield 

 

UK 

 

พ.ศ. 2553 - 3 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ไทย พ.ศ. 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ไทย พ.ศ. 2539 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 
หลักสูตร

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

19* นางสาววรลักษณ คงเดนฟา - Ph.D. Computer Science and 

Engineering 

University of New South Wales, Sydney ออสเตรเลีย พ.ศ. 2552 

 

9 9 

M.Eng. Computer Engineering Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2543 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไทย พ.ศ. 2541 

20 นายสราวุฒ ิ วัฒนวงคพิทักษ - D.Eng. Electrical Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไทย พ.ศ. 2557 6 6 

M.Eng. Electrical Engineering Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2550 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย พ.ศ. 2541 

21* นายสุรเดช จิตประไพกุลศาล - Ph.D. Electrical Engineering  

and Computer Science 

Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548 

 

32 32 

วท.บ. คณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2534 

22* นายรัฐภูมิ  วรานุสาสน - M.Eng. Computer Science Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2548 18 18 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2541 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารยผูสอน 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 
หลักสูตร

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นายธนิต มาลากร รอง

ศาสตราจารย 

Ph.D. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2546 21 21 

M.Sc Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2542 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไทย พ.ศ. 2538 

2 นายไพศาล มุณีสวาง รอง

ศาสตราจารย 

Ph.D Computer Engineering The University of Sydney ออสเตรเลีย พ.ศ. 2546 26 20 

M.Eng.Sc. Electrical Engineering The University of New South Wales ออสเตรเลีย พ.ศ. 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไทย พ.ศ. 2539 

3 นายนิพัทธ  จันทรมินทร ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Electronic and Electrical 

Engineering 

University of Leeds อังกฤษ พ.ศ. 2551 21 15 

M.Sc. Electrical Engineering University of Kassel เยอรมนี พ.ศ. 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไทย พ.ศ. 2540 

4 นายปยดนัย ภาชนะพรรณ ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Electrical Engineering University of Strathclyde อังกฤษ พ.ศ. 2555 3 12 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไทย พ.ศ. 2547 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไทย พ.ศ. 2544 

5 นายพงศพันธ กิจสนาโยธิน ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Computer Science Texas Tech University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2553 12 12 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไทย พ.ศ. 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไทย พ.ศ. 2541 

6 นางสาวพนมขวัญ ริยะมงคล 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Electrical and Computer 

Engineering 

University of Miami สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2546 15 15 

M.S.E.CE. Electrical and Computer 

Engineering 

University of Miami สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2542 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

ไทย พ.ศ. 2539 



85 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 
หลักสูตร

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

7 นายพนัส 

 

นัถฤทธิ ์

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

Ph.D. Mechanical and Systems 

Engineering 

Newcastle University อังกฤษ พ.ศ. 2554 - 

 

12 

 

วศ.ม. เมคคาทรอนิคส สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ไทย พ.ศ. 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไทย พ.ศ. 2543 

8* นางสาวพรพิศุทธิ ์ วรจิรันตน ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Bioengineering University of Strathclyde สหราช

อาณาจักร 

พ.ศ. 2552 13 13 

MSc. Systems Engineering Cardiff University สหราช

อาณาจักร 

พ.ศ. 2543 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไทย พ.ศ. 2540 

9* นางสาวมุฑิตา สงฆจันทร ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Automatic Control and 

Systems Engineering 

University of Sheffield อังกฤษ พ.ศ. 2550 12 12 

M.Eng. Mechatronics Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไทย พ.ศ. 2542 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไทย พ.ศ. 2541 

10 นายสุชาต ิ แยมเมน ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Electrical Engineering Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2544 12 12 

M.Sc. Electrical Engineering Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2541 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไทย พ.ศ. 2531 

11 นางสุพรรณนิกา วัฒนะ ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Energy Planning & Policy University of Technology, Sydney (UTS) ออสเตรเลีย พ.ศ. 2553 10 12 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไทย พ.ศ. 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไทย พ.ศ. 2541 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 
หลักสูตร

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

12 นายสุรเชษฐ กานตประชา ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2546 15 15 

M.Sc. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2542 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2539 

13 นายสุวิทย กิระวิทยา ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2546 13 12 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2541 

14 นางศุภวรรณ พลพิทักษชยั ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Automatic Control and 

Systems Engineering 

The University of Sheffield 
อังกฤษ พ.ศ. 2552 

6 6 

M.Eng. Microelctronics Asian Institute of Technology (AIT) ไทย พ.ศ. 2545 

วศ. บ. ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไทย พ.ศ. 2541 

15 นายอัครพันธ วงศกังแห ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Electrical Engineering University of Idaho สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2547 9 9 

M.Sc. Electrical Engineering Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2541 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไทย พ.ศ. 2535 

16 นางสาวจิรวด ี ผลประเสริฐ - D.Eng. Energy/Electric Power 

System Management 

Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2558 3 3 

M.Eng. Energy/Electric Power 

System Management 

Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2550 

B.Eng.  Electrical Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี ไทย พ.ศ. 2547 

17 นายชัยรัตน พินทอง - Ph.D. Electrical Engineering New Jersey Institute of Technology สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548 - 3 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2540 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไทย พ.ศ. 2535 

18 นายพิสุทธิ ์ อภิชยกุล - Ph.D. Automatic Control  

and System ngineering 

 

The University of Sheffield 

 

UK 

 

พ.ศ. 2553 - 3 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 
หลักสูตร

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ไทย พ.ศ. 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ไทย พ.ศ. 2539 

19* นางสาววรลักษณ คงเดนฟา - Ph.D. Computer Science and 

Engineering 

University of New South Wales, Sydney ออสเตรเลีย พ.ศ. 2552 

 

9 9 

M.Eng. Computer Engineering Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2543 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไทย พ.ศ. 2541 

20 นายสราวุฒ ิ วัฒนวงคพิทักษ - D.Eng. Electrical Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไทย พ.ศ. 2557 6 6 

M.Eng. Electrical Engineering Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2550 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย พ.ศ. 2541 

21* นายสุรเดช จิตประไพกุลศาล - Ph.D. Electrical Engineering  

and Computer Science 

Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548 

 

32 32 

วท.บ. คณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2534 

22* นายรัฐภูมิ  วรานุสาสน - M.Eng. Computer Science Asian Institute of Technology ไทย พ.ศ. 2548 18 18 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย พ.ศ. 2541 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.4 อาจารยพิเศษ 

ไมมี 

 

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได

กําหนดรายวิชา 305390 ฝกงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ซึ่งจะจัดอยูในกลุมวิชาบังคับไมนับหนวยกิต 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี ้

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ

จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางวิศวกรรมโดยใชเทคโนโลยีดานวิศวกรรม

คอมพวิเตอรเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

(4) มีระเบียบวินัยในการทํางาน เขาใจและสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมขององคกรได 

(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาฤดูรอน ของปการศึกษาที่ 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย(ถามี) 

สําหรับรายวิชา 305491 โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 และรายวิชา 305492 โค ร ง ง า น

ดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 หัวขอโครงงานตองเกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร เพื่อแกไขปญหาในการทํางานจริงได หรือเปนโครงงานที่เสริมสรางทักษะของนิสิต 

เพื่อเปนนักวิจัยดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร โดยผูดําเนินโครงงานมีจํานวนไมเกิน 3 คนตอหัวขอ พรอมทั้ง

จัดทําและนําเสนอรายงานความกาวหนาตออาจารยที่ปรึกษาโครงงานและคณะกรรมการสอบโครงงาน การ

นําเสนอโครงงานภาคบรรยาย การจัดทํารูปเลมรายงานโครงงานเปนรายบุคคล และนําสงตามระยะเวลาที่

กําหนด 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทํา

โครงงาน ประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

นิสิตสามารถใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินโครงงาน และมีทักษะในการนําเสนอผล

การดําเนินงาน โดยโครงงานที่แลวเสร็จสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

(1) มีความเขาใจในหลักการ สามารถเรียนรูทฤษฎีไดมากยิ่งข้ึน 

(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางวิศวกรรมโดยใชเทคโนโลยีดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

(4) มรีะเบียบวินัยในการทํางาน 

(5) มกีารนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

5.3 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย ของการศึกษาในชั้นปที่ 4 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

6 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

มีการแจงกําหนดการในการดําเนินโครงงานและรายชื่ออาจารยที่ปรึกษา ชั่วโมงการใหคําปรึกษา 

ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีการจัดเตรียมโครงงานที่

แลวเสร็จใหศึกษาในหองสมุดของคณะวิศวกรรมศาสตร และมีฐานขอมูลออนไลนในสํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลการดําเนินโครงงานจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา และการ

จัดสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารยเปนคณะกรรมการสอบ โดยผลงานจากโครงงานสามารถทํางานไดบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไวในขั้นตน ในกรณีที่ผูดําเนินการมากกวา 1 คน ผูดําเนินการตองเขียนขอบขายงาน

ของตนเอง เพื่อใหคณะกรรมการสอบประเมินผลการดําเนินงาน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

ระบุลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ

ภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนิสิตหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการ

แกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความมุงมั่นในการ

ใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูง ในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงกลยุทธการ

สอนและกิจกรรมนิสิตที่จะใชในการพฒันาคุณลักษณะเหลานั้น 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบตลอดจนมี

วินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุม 

และมีการกําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงาน

ตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอ

รายงาน เพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนํา

และการเปนสมาชิกกลุมที่ดี 

- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกัน

เปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนิสิตมี

ความรับผิดชอบ 

- กติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรง

เวลาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้น

เรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีบทลงโทษนิสิตที่ทุจริตสอบ หรือคัดลอกผลงาน

ผูอื่นมาสงอาจารยผูสอน 

- มี การให ค วามรู ถึ งผลกระทบต อสั งคม  และ

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวของ 

ดานความคิดสรางสรรค - มีการมอบหมายใหนิสิตทําโครงงานยอยที่ตองคิด

แกปญหาเชิงประยุกตเทคโนโลยี บนพื้นฐานความรู

ตามหลักวิชาการเพื่อเปนการฝกใหนิสิตใชความคิด

สรางสรรค 

- สงเสริมกิจกรรมของชมรมทางดานวิชาการเพื่อตอ

ยอดความคิดเชน ชมรมโรบอท ชมรมคอมพวิเตอร  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม 

เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และ

การวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ 

และในกิจกรรมปจฉิมนิ เทศ กอนที่นิสิตจะสําเร็จ

การศึกษา 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตใหสอดคลองกับปญจลักษณของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะวิศวกรรมศาสตร ดังตอไปนี ้

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความเขาใจและสามารถจัดการปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพ บน

คานิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิศวกร 

1.2 มีวินัย ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 

ขององคกร และสังคม 

กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

 สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการแสดงออกที่มุงสู

ความสําเร็จในระหวางการเรียนการสอน โดยเนนย้ําในเรื่องการเขาเรียน การสงงาน

ตรงเวลาและการไมทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น 

 วิเคราะหประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษาของบุคคล

ตัวอยางที่ใชคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การทําโครงงานที่  ใช

แนวคิดวิธีการทางดานคุณธรรม จริยธรรม และดานจิตสาธารณะ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 กําหนดวิธีการประเมินผลหรือคะแนนในเรื่องการแสดงออกทางดานคุณธรรม 

จริยธรรม ในแตละกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชในรายวิชา การมาเรียน สงงานตรง

เวลา และไมทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น กลาที่จะแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับกรณีศึกษาในการเรียน 

 กําหนดวิธีการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ ทางวิชาชีพ หรือ

ประสิทธิผลของการเขารวมกิจกรรมดานจิตสาธารณะ 
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(2) ดานความรู 

ผลการเรียนรูดานความรู 

2.1 มีความรูและความเขาใจพื้นฐานทางดานคณิตศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตรและ 

วิศวกรรมศาสตร 

2.2 มีองคความรูในสาขาวิชาและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางกวางขวางและเปนระบบ

รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของงานดานวิศวกรรมศาสตรตอโลก สังคม 

สิ่งแวดลอมและเศรษฐศาสตร 

2.3 มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะสาขาและตระหนักถึงงานวิจัยใน

ปจจุบัน 

2.4 ใหมีความรูเพื่อนําไปพัฒนาทักษะการใชชีวิตการดูแลตนเองและดํารงตนอยางมี

ความสุข ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฏิบัติดวย

การทดลองในหองปฏิบัติการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 

นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตางๆ คือ 

 การทดสอบยอย 

 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

 ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา 

 ประเมินจากการทําโจทยการบาน 

 ประเมินจากการทําโครงงาน 

(3) ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

3.1 สามารถประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

และศาสตรอื่นๆ ที่เก่ียวของในการวิเคราะหและแกไขปญหาได 

3.2 สามารถสรุปประเด็นปญหาและความตองการออกแบบและดําเนินการการทดลอง

รวมทั้งวิเคราะหและแปลผลขอมูลได 

3.3 สามารถใชเทคนิคทักษะและเครื่องมือทางวิศวกรรมที่จําเปนในการแกไขปญหา

ทางดานวิศวกรรม 
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3.4 สามารถออกแบบระบบหรือกระบวนการตามความตองการภายใตขอจํากัดดานตางๆ 

และเงื่อนไขที่กําหนด 

3.5 สามารถศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนวทางในการแกปญหาทางวิศวกรรมได

อยางเหมาะสม มีวิจารณญาณท่ีดีและสรางสรรค 

3.6 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามศตวรรษที่  21 และมีคุณลักษณะของการเปน

ผูประกอบการ 

กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 กําหนดกรณีศึกษาที่ใหนิสิตจัดทํารายงานกลุม 

 กําหนดโจทยการบาน 

 การทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญานี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบท่ีให

นิสิตแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา 

 

(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ รับผิดชอบ 

4.1 สามารถออกแบบระบบโดยมีการคํานึงถึงเงื่อนไขทางดานสังคม สิ่งแวดลอม การเมือง 

คุณธรรมจริยธรรม สุขอนามัย ความปลอดภัย และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.2 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาหรือตางวัฒนธรรมได

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานในฐานะสมาชิกของกลุมและผูนํากลุมได 

4.3 ตระหนักถึงความตองการในการพัฒนาตนเองและมีความสามารถในการเขาถึงแหลง

เรียนรู มีการพัฒนาตนเองในสาขาอาชีพสูการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับ

ผูอื่น ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ

คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้ 

 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
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กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 

(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1 สามารถใชความรูทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตรในการศึกษา

คนควาและเสนอแนวทางในการแกปญหา 

5.2 สามารถเลือกใชเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวมรวม

ขอมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอ 

5.3 มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้อาจทํา

ไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนิสิตแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหาและใหนําเสนอ

แนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพตอนิสิตในชั้นเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา

ตางๆ ใหนิสิตไดวิเคราะหสถานการณจําลองและสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่

เหมาะสม 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเมินจากเทคนิคการใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 

 ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตในการแกปญหาโจทยการคํานวณ 
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ตารางที่ 3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                   

กลุมวชิาภาษา                   

001201 ทักษะภาษาไทย                   

001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                   

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                   

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                   

กลุมวชิามนุษยศาสตร                   

001221 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา                   

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                   

001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน                   

001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต                   

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล                   

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                   

001228 ความสุขกับงานอดเิรก                   

001229 รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น ชีวิตที่มีความหมาย                   
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รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน                   

001242 การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม                   

กลุมวชิาสังคมศาสตร                   

001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพยีงในชีวิตประจําวัน                   

001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต                   

001233 ไทยกับประชาคมโลก                   

001234 อารยธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน                   

001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                   

001236 การจัดการการดําเนินชีวิต                   

001237 ทักษะชีวิต                   

001238 การรูเทาทันสื่อ                   

001239 ภาวะผูนํากับความรัก                   

001251 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม                   

001252 นเรศวรศึกษา                   

001253 การเปนผูประกอบการ                   

กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                   

001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม                   
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รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน                   

001273 คณติศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน                   

001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน                   

001275 อาหารและวิถีชีวิต                   

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว                   

001277 พฤติกรรมมนุษย                   

001278 ชีวิตและสุขภาพ                   

001279 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                   

กลุมวชิาพลานามัย                   

001281 กีฬาและการออกกําลังกาย                   

2. หมวดวิชาเฉพาะ                   

2.1 วิชาแกน                   

2.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

                  

252182 แคลคลูัส 1                   

252183 แคลคลูัส 2                   

252284 แคลคลูัส 3                   
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รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

261101 ฟสิกส 1                   

261102 ฟสิกส 2                   

305131 คณติศาสตรทางคอมพิวเตอร 1                   

305132 คณติศาสตรทางคอมพิวเตอร 2                   

305231 ความนาจะเปนประยุกตสําหรับวิศวกรรม

คอมพิวเตอร                   

2.1.2. วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                   

301304 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                   

305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                   

305172 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                   

2.2. วิชาเฉพาะดาน                   

2.2.1. วิชาบังคับ                   

2.2.1.1. วิชาบังคับทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร                   

2.2.1.1.1. กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต                   

305365 ฐานขอมูล 
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รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2.2.1.1.2. กลุมเทคโนโลยีและวธิีการทาง

ซอฟตแวร 

                  

305234 การวิเคราะหและการออกแบบข้ันตอนวิธ ี                   

305272 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง                   

305353 วิศวกรรมระบบและซอฟตแวร                   

2.2.1.1.3. กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ                   

305214 โครงสรางขอมูล                   

305331 ทฤษฎีการคํานวณ                   

305341 เครือขายคอมพิวเตอร                   

305388 ระบบปฏิบัติการ                   

2.2.1.1.4. กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร 

                  

305211 วงจรไฟฟาสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร                   

305212 อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรม

คอมพิวเตอร                   

305221 ตรรกศาสตรดิจิทัลเบื้องตน  
               

  

305222 ออกแบบดิจิทัลเบื้องตน  
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รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

305387 สถาปตยกรรมและโครงสรางคอมพิวเตอร  
                 

2.2.1.2. วิชาบังคับเฉพาะของหลักสูตร                   

2.2.1.2.1. กลุมทักษะทางเทคนิค                   

305323 การประมวลผลสญัญาณ                   

305362 ความมั่นคงของคอมพิวเตอรและสารสนเทศ                   

305385 ระบบฝงตัว 1                   

305386 ระบบฝงตัว 2                   

2.2.1.2.2. กลุมทักษะเสริมการทาํงาน                   

300301 ผูประกอบการทางเทคโนโลย ี                   

305111 ทักษะเสริมการทํางาน 1                   

305112 ทักษะเสริมการทํางาน 2                   

305113 ทักษะเสริมการทํางาน 3                   

305311 การเตรียมการสําหรบัการปฏิบัติทางวิชาชีพ                   

2.2.1.2.3. กลุมวิชาโครงงาน                   

305491 โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1                   

305492 โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 
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รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2.2.1.3. วิชาบังคับทางภาษา                   

300302 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค

ทางวิชาชีพ                   

2.2.2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม                   

305101 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 1                  

305201 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 2                  

305273 กระบวนการระดับบุคคลสําหรับการพัฒนา

ซอฟตแวร                  

305274 กระบวนการซอฟตแวรและการประกัน

คุณภาพ                  

305275 การออกแบบซอฟตแวร                  

305276 การทวนสอบและตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของซอฟตแวร                  

305321 ระบบควบคุมสาํหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร                  

305352 ปฏิสมัพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร

เบื้องตน                  

305358 วิศวกรรมหุนยนต 1                  
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รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

305359 วิศวกรรมหุนยนต 2                  

305363 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส                  

305364 การเขียนโปรแกรมเครือขายสังคม                  

305372 การสรางคอมไพเลอร                  

305373 กระบวนการระดับทีมสําหรับการพัฒนา

ซอฟตแวร                  

305374 การกําหนดและจัดการความตองการทาง

ซอฟตแวร                  

305375 การพัฒนาและปรับปรุงซอฟตแวร                  

305376 สถาปตยกรรมซอฟตแวรเบื้องตน                  

305391 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมคอมพวิเตอร                  

305392 หัวขอพิเศษทางดานคอมพิวเตอรและระบบ                  

305393 หัวขอพิเศษทางดานการติดตอระหวาง

มนุษยและคอมพิวเตอร                  

305394 หัวขอพิเศษทางดานระบบฝงตัว                  

305395 หัวขอพิเศษทางดานหุนยนต                  

305396 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร                  
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รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

305401 การปฏิบตัิงานในอุตสาหกรรม 1                  

305402 การปฏิบตัิงานในอุตสาหกรรม 2                  

305411 วิจัยระดับปรญิญาตรี 1                  

305412 วิจัยระดับปรญิญาตรี 2                  

305421 การประมวลเสยีงพูดดิจทิัล                  

305432 คอมพิวเตอรกราฟกส                  

305434 การประมวลผลภาพดจิทิัล                  

305438 มัลติมิเดีย                  

305445 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือขาย                  

305453 ปญญาประดิษฐ                  

305454 ปญญาประดิษฐขั้นสูง                  

305455 การรูจํารูปแบบ                  

305456 คอมพิวเตอรวิทัศน                  

305463 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                  

305464 โปรแกรมประยุกตแบบกระจาย                  

305465 การบูรณาการขอมูลและโปรแกรมประยุกต 
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รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

305466 พื้นฐานของการใหบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ                  

305467 พื้นฐานของวิธกีารปกครองเทคโนโลยี

สารสนเทศ                  

305471 วิศวกรรมซอฟตแวร                  

305472 ระบบสถาปตยกรรมเชิงบริการ                  

2.2.3. วิชาบังคับไมนับหนวยกติ                  

2.2.3.1. (*) ประสบการณภาคสนาม                  

305390 ฝกงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร                  

2.2.3.2. แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร                   

305100 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร                   
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสติ 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก จ.) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินระดับความรูของนิสิตจากระดับคะแนนที่ไดจากการ

สอบวัดผลของแตละรายวิชา 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานของแตละรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาจาก มคอ.5 

มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนิสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนิสิต 

2.2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

(1) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการหางานทําของบัณฑิต โดยสํารวจหลังจากนิสิตสําเร็จ

การศึกษาไปแลว 

(2) ประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตโดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสง

แบบสอบถามไปยังผูประกอบการ 

(3) ประเมินความรูและความพรอมของบัณฑิตที่มีตองานทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่ทําอยูและ

เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

3.1 นิสิตที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคณุสมบัติครบถวน ดังตอไปนี ้

3.1.1 เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร 

3.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00 

3.1.3 ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้ไม

นับระยะเวลา การลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไวแหงมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

3.1.4 ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนิสิต ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2 นิสิตที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

3.2.1 เปนนิสิตภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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3.2.3 ใหนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง 

ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตองานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา

ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

 1.1 กําหนดใหอาจารยที่เพิ่งไดรับการบรรจุ เขารวมปฐมนิเทศอาจารยใหมของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

จัดเปนประจําทุกป เพื่อทําความรูจักกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา การประกัน

คุณภาพ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ  

 1.2 สําหรับอาจารยพิเศษจะไดรับการประสานงานจากภาควิชาถึง วัตถุประสงคของหลักสูตร 

พรอมทั้งแจกเอกสารประกอบที่จําเปน  

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและ

การประเมินผลที่หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยสนับสนุนคาใชจายในการเขารวม

โครงการ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

(1) กําหนดนโยบายใหแตละภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการเขารวมอบรมสัมมนาทาง

วิชาการและวิชาชีพ แกคณาจารย โดยใหเขารวมอยางนอยปละ 1 ครั้งตอคน 

(2) สนับสนุนใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยจัดโครงการชี้แจงรายละเอียดแก

คณาจารยที่สนใจ 

(3) สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ 

(4) จัดทําวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร เพื่อเปนแหลงตีพิมพบทความทางวิชาการของ

คณาจารยในคณะ 

 



108 

 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

 1.1 ในการดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ. ตางๆ ของหลักสูตรใหดําเนินการตามแผนการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภาคการศึกษาตน/ภาค

การศึกษาปลาย โดยใหมีการกํากับติดตามโดยคณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 

  - จัดทําและสง มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 

  - คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดสง มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และงานดานวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และ คณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยตามลําดับ 

 1.2 อาจารยและภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน

ใหเปนไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

 

2. บัณฑิต 

 บัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ดังนั้นจึง

เปนที่ตองการของสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมคอมพิวเตอรทั้งของ

ภาครัฐและเอกชน ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรโดยเฉลี่ยอยูใน

ระดับดี ทั้งนี้ คณะฯ โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัยดําเนินการสํารวจความตองการแรงงานและความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอัน

เกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนําไปใชในการวางแผนการรับนิสิต 

 

3. นิสิต 

 3.1 การรับนิสิตการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

  3.1.1 การรับนิสิต 

  การรับนิสิตเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร แตภาควิชาและอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรมีสวนรวมในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณนิสิตทั้งในสวนของการรับตรง โครงการพิเศษ 

และโครงการพิเศษ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณมีหนาที่ในการชี้แจงใหนักเรียนที่สมัครเขามาทราบและ

เขาใจถึงสาขาวิชาไดชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อชวยลดจํานวนนิสิตที่ลาออกในระหวางการศึกษา เนื่องจากเปน

สาขาวิชาที่ไมตรงกับความตองการของตนเอง รวมทั้งนําขอมูลที่ไดในแตละปที่ผานมามาใชจัดทําแผนกล
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ยุทธประชาสัมพันธและปรับปรุงกิจกรรมใหเหมาะสมกับนิสิตที่จะเขาใหมในปถัดไป รวมทั้งเพื่อใชพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 

  3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

  - ภาควิชาไดกําหนดใหมีการปฐมนิเทศนิสิตใหมกอนเปดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพรอม

ดานการปรับตัว เทคนิคการเรียนรู กฎระเบียบในมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ภาควิชา 

คณะและมหาวิทยาลัยมีให รวมทั้งการพบอาจารยที่ปรึกษา และรุนพี่ท้ังในสาขาวิชาและคณะ 

  - คณะไดจัดใหมีกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตตนแบบ เพื่อเปนการแนะแนวทางในการปฏบัติตัว 

และวางเปาหมายในการเรียนสี่ปเพื่อเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

  - มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตแรกเขาตอความชวยเหลือและขอมูลที่ไดรับ และมี

การนําขอมูลที่ไดในแตละปที่ผานมามาใชจัดทําแผนและปรับปรุงกิจกรรมใหเหมาะสมกับนิสิตที่จะเขาใหม

ในปถัดไป 

 3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต 

  3.2.1 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนิสิตในระดับ

ปริญญาตรี 

  - จัดใหอาจารยภายในสาขาวิชา 1 ทาน ดูแลนิสิตที่เขามาใหม 2-3 คน ซึ่งสามารถให

คําปรึกษานิสิตไดอยางท่ัวถึง และในแตละภาคการศึกษา 

  - มีนโยบายใหอาจารยที่ปรึกษาเรียกนิสิตในที่ปรึกษามาพบอยางนอยภาคการศึกษาละ 2 

ครั้ง คือกอนลงทะเบียน และหลังสอบกลางภาค เพื่อใหไดขอมูลและรูจักนิสิตมากข้ึน 

  - มีระบบใหนิสิตทําการประเมินอาจารยที่ปรึกษาทุกปการศึกษา เพื่อใหไดขอมูลที่เปน

ประโยชนในการดูแลและชวยเหลือนิสิตในปตอไป 

  3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ไดแก 

  - จัดกิจกรรมฝกอบรมดานการเรียนวิชาที่มีปฏิบัติการทั้งทางดานซอฟตแวร ฮารดแวร 

เครือขาย และความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร การฝกอบรมการใชโปรแกรมที่เกี่ยวของกับงานทาง

วิศวกรรม เชน โปรแกรมแมทแลป โปรแกรมแลปวิว รวมถึงการฝกอบรมการเขียนโปรแกรมใหแกนิสิตที่อยู

ชั้นปที่ 3 

  - จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษตอเนื่องตลอด 7 ภาคการศึกษา โดยในภาคการศึกษา

สุดทายเปนภาษาอังกฤษวิชาชีพที่เนนทักษะในการสื่อสาร และกอนจบนิสิตจะตองเขาสอบวัดความรู

ภาษาอังกฤษที่จัดโดยศูนยภาษาของมหาวิทยาลัย 

  - จัดกิจกรรมแกปญหาดานเทคนิคเบื้องตนของสถานประกอบการที่ฝกงาน ในโปรแกรม

การฝกงาน ใหแกนิสิตชั้นปที่ 3 
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3.2 กระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ

และผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

 หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจในดานตางๆ ของนิสิต ซึ่งประกอบดวย ความพึงพอใจของนิสิต

แรกเขาตอความชวยเหลือที่ไดรับ ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทายตอหลักสูตร ความพึงพอใจตอสิ่ง

สนับสนุน ความพึงพอใจตอความชวยเหลือของอาจารย และความพึงพอใจของสถานที่ฝกงานตอคุณภาพ

ชีวิต จะเห็นไดวานิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนตอการ

บริหารหลักสูตรตอไป 

 

4. คณาจารย 

 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม 

  4.1.1 การรับและการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

  ภาควิชาไดดําเนินการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรโดยพิจารณาจากคุณวุฒิและ

ผลงานวิชาการใหเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยสอบถามจากความสมัครใจของอาจารยประจํา

และพิจารณาแตงตั้งโดยอาศัยมติจากที่ประชุมภาควิชา (คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร และรายงาน

การประชุมภาควิชา) และมีการประเมินความพึงพอใจอาจารยประจําหลักสูตรทุกป เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใช

ในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรในปตอไป (ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารยประจําหลักสูตร) 

  4.1.2 การบริหารอาจารย 

  ภาควิชาไดมีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตร

อยางชัดเจน มีการหารือและแบงหนาที่รับผิดชอบของกรรมการประจําหลักสูตร ตามความเหมาะสมทั้ง

ทางดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ความชอบ และประสบการณ รวมถึงมีการจัดตั้งชองทางการสื่อสาร

เฉพาะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารงาน รวมถึงเสริมสรางความสัมพันธอันดีในการทํางาน

รวมกัน 

  4.1.3 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

  มีกระบวนการใหความรูถึงวิธีการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และเปดโอกาสให

คณาจารยพัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน โดยอาจารยทุกคนตองไดรับการพัฒนาไมนอย

กวาปละ 1 ครั้ง 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง เชน 

 5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย 

  5.1.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ ใชในการพัฒนาหลักสูตร

และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
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  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งมีหนาที่ในการบริหารหลักสูตรในแตละป

การศึกษา จะมีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  - กอนการเปดภาคเรียน มีการแจงใหอาจารยผูจัดการรายวิชาทุกคนเตรียมความพรอมใน

การจัดทํา มคอ. 3 รวมถึงอุปกรณ เครื่องมือประกอบการสอนปฏิบัติการ สื่อการสอน เอกสารประกอบการ

สอน 

  - เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มอบหมายอาจารยผูจัดการรายวิชาประเมินความตองการ/

ความพึงพอใจของนิสิตตอการเรียนการสอนและใชขอมูลในการปรับปรุงกลยุทธการสอน 

  - มอบหมายอาจารยผูจัดการรายวิชาและประสบการณภาคสนาม จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) ตามรายละเอียดที่ สกอ. 

กําหนด ซี่งรวมถึงขอเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

  - ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําภาคการศึกษา 

ซึ่งดําเนินการโดยงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 

  - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตทุกป

การศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบของภาควิชา สุมทวนสอบรายวิชารอยละ 25 ของรายวิชาในความ

รับผิดชอบของภาควิชาในแตละปการศึกษา 

  - เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา รวมรวมผลการประเมินคุณภาพการ

สอนและสิ่งอํานวยความสะดวก รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

จัดทํารางรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรประจําป เสนอตอหัวหนาภาควิชา 

  - หัวหนาภาควิชารวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร วิเคราะหผลการดําเนินการของหลักสูตรประจําป และใชขอมูลเพื่อการวางแผนปรับปรุงกลยุทธ

การสอน ทักษะของอาจารยในการใชกลยุทธการสอน รายละเอียดของรายวิชา สิ่งอํานวยความสะดวกที่

สงผลกระทบตอคุณภาพของหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรพรอมทั้งขอเสนอ

แผนการปรับปรุง เสนอตอคณบด ี

  5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

  - เมื่อครบรอบหลักสูตร (5 ป) กรรมการหลักสูตรจัดการประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ 

นิสิตปสุดทายกอนจบการศึกษาหรือบัณฑิตใหม และผูจางงาน 

  - แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ 

สกอ. ปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ นิสิตปสุดทายหรือบัณฑิต

ใหม และผูจางงาน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงคของ

บัณฑิต มาประกอบการพิจารณา 
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  - ในหลักสูตรมีรายวิชา Selected Topics ซึ่งเปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูสอนไดกําหนด

หัวขอและความรูใหมที่ทันสมัยเพื่อใหนิสิตไดเรียนรู โดยเนื้อหารายวิชาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เชี่ยวชาญของผูสอนและองคความรูใหมที่นิสิตเรียนรู 

  - การเปดสอนรายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เพื่อเอื้อใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการ

เรียนตอยอด 

  - ในรายวิชาเลือกนั้น หลักสูตรไดมีแผนการเปดรายวิชาเลือกท่ีเพียงพอสําหรับนิสิตทั้งภาค

การศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย โดยพิจารณาจากสาระลําดับของรายวิชา  

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 

  5.2.1 การพิจารณากําหนดผูสอน 

  ในรายวิชาบังคับ การพิจารณาผูสอนจะคํานึงถึงคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่

สอน โดยพิจารณาประกอบกับผลงานวิจัย หรือประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชานั้นๆ ดังนั้นในแตละ

รายวิชาจึงมีผูสอนมากกวา 1 คน เพื่อประโยชนตอผูเรียนเปนสําคัญ 

  สวนในรายวิชาเลือก ซึ่งในหลักสูตร มีรายวิชาเลือกจํานวนมาก เทากับจํานวนอาจารย 

ทั้งนี้เพื่อเปนการเปดโอกาสใหอาจารยที่มีความชํานาญเฉพาะดานไดถายทอดความรูและประสบการณให

นิสิตโดยตรงตามความสมัครใจของนิสิต 

  5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และมคอ. 4 

  คณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนดปฏิทินการดําเนินงานหลักสูตร โดยมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ และกรอบเวลาในการสงมคอ. 3 และมคอ. 4 โดยกําหนดสง 30 วันกอนเปดภาคเรียน ทุกภาค

เรียนในปการศึกษา 

  กําหนดใหมีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะหคุณภาพของการสอนใน

มุมมองของผูเรียน และรายงานผลการประเมินนี้ใน มคอ. 5 ซึ่งผูสอนตองนําผลการประเมินมาพิจารณาวา

เห็นควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม อยางไร และจะมีการปรับปรุง มคอ. 3 ในการสอนครั้งตอไป 

  5.2.3 การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 

  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ

มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว 

  5.2.4 การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ดาน (ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

  - ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและทักษะ มีความเปนผูนํา แขงขันในตลาดแรงงาน

ได และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
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  - บัณฑิตไดรับการปลูกฝงแนวคิดของการใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกไขปญหาที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติงาน 

  - เนนการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน การเรียนรูนอกหองเรียนรวมถึงการ

เรียนรูจากประสบการณจริง โดยการใหนิสิตมีสวนรวมในการบริการวิชาการชุมชน ทั้งในดานการฝกอบรม 

และการใหคําแนะนําทางวิชาการแกผูประกอบการและผูสนใจทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และสากล 

  - มีการสอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความเปนไทย

ใหแกนิสิตในทุกรายวิชา 

 5.3 การประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

  5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

  แตละรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และระบุไว

ใน มคอ. 3 

  5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

   1. ประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

   - นิสิตประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน 

   - ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนิสิต 

   - ผูใชบัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 

   2. ประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

   - ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย 

   การนําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้น 

   - ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ 

   - ประเมินความรูของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

 

   3. ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   - ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย 

   - ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา 

   - ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาปญหาพิเศษ 

   4. ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

   รับผิดชอบ 

   - มอบหมายนิสิตประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียง

   สวนใหญ 

   - สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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   5. ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เก่ียวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคน 

   ขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมอบหมายแตละบุคคล 

   - ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงาน

   กลุมในสวนที่นิสิตรับผิดชอบ 

   - ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การ

   นําเสนอสัมมนา การนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยตอผูเยี่ยมชมดวยวาจา 

   - สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 

  5.3.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 

มคอ. 6 และ มคอ. 7) 

  - การประเมินคุณภาพการศึกษาประจํ าป  ตามตัวบ งชี้ ในหมวดที่  7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา หลักสูตรไดมีการกําหนดใหนิสิตไดทดสอบความรู 3 

ดาน คือ วิชาชีพ ภาษา และคอมพิวเตอร 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 6.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบันเพื่อความพรอมของสิง่สนับสนุนการเรียนรู 

ทั้งความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวก หรือ

ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 

 ภาควิชาและอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ

ทั้งอาจารยผูสอนและนิสิต แลวนําผลการประเมินที่ไดมาใชประกอบการตั้งงบประมาณสําหรับบํารุงรักษา

ครุภัณฑการเรียนการสอนใหสามารถใชงานได รวมถึงประชุมหารือแนวทางเพื่อหางบประมาณเพ่ือสนับสนุน

การจัดหาและบํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูในหลายชองทาง เชน การบริการวิชาการ 

และเงินบริจาคจากคณาจารย ในสวนของการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยและ

คณะ ไดมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับหนังสือตําราและวารสารทางวิชาการ และทรัพยากรการเรียนการ

สอนเปนประจําทุกปและเวียนแจงอาจารยใหเสนอชื่อหนังสือที่ตองการ สําหรับอุปกรณและเครื่องมือ

ปฏิบัติการจะมีการประชุมวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ 

 6.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนในแตละ

รายวิชาที่เปดสอนและนําผลการประเมินมาใชในการพิจารณาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหพอเพียง

และเหมาะสม 
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 6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

 ภาควิชารวมกับอาจารยประจําหลักสูตรไดทําการประเมินความพึงพอใจตอทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนรูโดยนิสิตในแตละรายวิชากรอกขอมูลแบบประเมินออนไลน และนําผลการประเมินแจงในที่ประชุม

ภาควิชาเพื่อหารือแนวทางในการปรับปรุง 

 

7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 7.1 ตัวบงชี้หลัก (Core KPIs) 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนท่ีจะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอย

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ที ่ ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (สกอ.) 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

     

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ   มคอ.
7 ภายใน 60  วัน หลังสิ้นปการศึกษา 

     

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 
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ที ่ ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (สกอ.) 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

     

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

  

เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพรหลักสูตร 

 เกณฑการประเมินผลการดําเนินการดําเนินการ เปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตองมีผล

ดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) และตัวบงชี้ 6-12 จะตองดําเนินการใหบรรลุตาม

เปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปที่ประเมิน ผลการประเมินการดําเนินการจะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑนี้ตอเนื่องกัน 2 ป จึงจะไดรับรองวาหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพรตอไป และจะตองรับการ

ประเมินใหอยูในระดับดีตามหลักเกณฑนี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
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 7.2 ตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 

 Expected Learning Outcomes ที่เปนตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กําหนดใน มคอ.2 จะถูก

ควบคุมตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 

ที ่ ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (สาขา) 
คาเปาหมาย (รอยละ) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 รอยละของบัณฑิตที่ไดใชความรูทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ในงานการประกอบอาชีพ ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

    70 

2 รอยละของนิสิตที่ไดรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบของบทความหรือการประชุมทางวิชาการ 

   3 5 

3 รอยละของนิสิตที่ไดรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการที่มี
การ บูรณาการศาสตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรกับศาสตรอื่น 

   3 5 

 

 7.3 ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย 

 ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม ประเมินตัว

บงชี้ใหบรรลุเปาหมายโดยมหาวิทยาลัย 

ที ่ ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 
คาเปาหมาย (รอยละ) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 รอยละของรายวิชาเฉพาะดานทั้งหมดที่เปดสอนมีวิทยากร

จากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอยางนอย 1 
ครั้ง 

25 25 25 25 25 

2 รอยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑที่หา
วิทยาลัยกําหนด 

  ≥ 50 ≥ 60  ≥ 70 

3 รอยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผานตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   ≥ 50 ≥ 60 

4 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 
ป หลังสําเร็จการศึกษา 

    90 

5 นิสิต/บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลวสรางชื่อเสียงใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

    5 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน  

ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ 

การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการ

ประเมินการสอนโดยนิสิต และการวิเคราะหผลการเรียนของนิสิต  

ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุง และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับการปรุงและรายงานผลตอไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การ

ตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการ

สอนในทุกรายวิชา 

  การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 

- ประเมินโดยนิสิตในแตละวิชา 

- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน  

- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม 

- การทดสอบผลการเรียนรูของนสิิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน  
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินโดยนิสิตปสุดทาย 

 2.2 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 2.3 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผล

การดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมป ระจําปการศึกษา วา

บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป 

 


