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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ)
B.Eng. (Computer Engineering)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
144 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554
วันที่ 15 ธันวาคม 2554 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรคอมพิวเตอร
(2) นักวิชาการคอมพิวเตอร
(3) นักวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร
(4) นักโปรแกรม
(5) ผูดูแลระบบเครือขาย
(6) ผูจัดการโครงการคอมพิวเตอร
(7) นักพัฒนาเว็บไซต
(8) ผูจัดการซอฟตแวร
(9) หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. นายยุทธนา สรวลสรรค ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม.คอมพิวเตอร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง), 2550. เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นายนิลมิต นิลาศ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม.คอมพิวเตอร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง), 2550. เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นายสิทธิศักดิ์ วรดิษฐ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย), 2548.
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นายนิวัตร จารุวาระกูล ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ คอ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ), 2542. เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นางกมลพรรณ จารุวาระกูล ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ), 2543.เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยูกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อย า งก า วกระโดด รวมถึ ง ความกา วหน า อย า งรวดเร็ ว ของวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สรางความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ในดานโอกาสและภัยคุกคาม จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวใน
อนาคต โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึง
การประยุก ตใ ชเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมมาผสมผสานร วมกั บจุดแข็งในสังคมไทยกั บเป าหมายยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้งเปาหมายยุทธศาสตร
ของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร
ซึ่งตองใชบุคลากรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพเปนจํานวนมากอันสอดคลองกับพันธกิจของคณะ
วิศวกรรมศาสตร
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงดานสังคม ซึ่งปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเปนทั้ง
โอกาสและภัยคุกคามตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินคาเพื่อ
สุขภาพ และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถิ่นและแพทยพื้นบาน สถานที่ทองเที่ยวและการ
พักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ จึงนับเปนโอกาสในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได
แตในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสูประเทศที่มีผลตอบแทน
สูงกวา ขณะเดียวกัน การใชอินเทอรเน็ตชวยในการแพรขยายของขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดนทําใหการดูแล
และปองกันเด็กและวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคนั้นเปนไปอยางลําบากมากขึ้น ตลอดจนปญหาการกอการ
ราย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจําเปนตองใหความรู
ทักษะและจริยธรรมที่ถูกตองในการใชคอมพิวเตอรในกลุมวัยกําลังศึกษา
การสงเสริมการใชคอมพิวเตอรเปนกลไกดานหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่
ตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ และเปนไปตามลําดับขั้นตอน สอดคลองกับ
วิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และ
ดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรที่สามารถ
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร
ปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแขงขันทางธุรกิจโทรคมนาคม ทั้งในประเทศ
ไทยและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่มีความพรอมซึ่งจะปฏิบัติงานไดทันที
และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพที่สอดคลองกับพันธกิจของ
คณะวิศวกรรมศาสตร
12.2 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาสาสตรและเทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ
12.2.2 สรางงานวิจยั สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาค
บริการ และชุมชน
12.2.3 ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
12.2.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เชน รายวิชาที่เปดสอน
เพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรเปนหลักสูตรที่ตองอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมและหลักการ
คํานวณเชิงตัวเลข จึงตองมีความสัมพันธกับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตรที่สนับสนุนการสอน
วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และคณะวิทยาศาสตรที่สนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ
13.2. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ตองมาเรียน หากตองการมีความรู
พื้ น ฐานทางคอมพิ ว เตอร ทั้ ง นี้ ก ารเลื อ กเรี ย นวิ ช าดั ง กล า ว ขึ้ น อยู กั บ ความสอดคล อ งของหลั ก สู ต รอื่ น ใน
มหาวิทยาลัย
13.3. การบริหารจัดการ
แผนงาน ความรวมมือในการประสานงานกับภาควิชาอื่นนั้น เปนการเปดโอกาส มิไดกําหนดเฉพาะ
หรือเจาะจงกับคณะฯใด แตขึ้นอยูกับความจําเปนของหลักสูตรอื่น โดยหากมีการบริการการเรียนการสอนให
หลักสูตรอื่น จะมีการเรียนและประเมินผลเปนปกติ สวนการคิดภาระงานใหแกหลักสูตรใชหลักเกณฑตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุง
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดาน องคการและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
ประยุกตเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร โครงสรางพื้นฐานของระบบ และฮารตแวรและสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร มีทักษะและประสบการณการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ พรอมสําหรับการทํางาน การแกปญหาและ
การพัฒนาองคความรูในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ
เขาใจในสถานการณของโลกและสังคม เปนบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคของสังคมและตลาดงาน
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรเพื่อปอนตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม ราชการ และเอกชน
1.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงตอไป
1.2.3 ฝกหัดและอบรมบัณฑิตใหเปนผูมีวินยั ความคิด และการทํางานอยางมีระบบเพียบพรอมดวย
คุณธรรม จริยธรรม
1.2.4 ใหบริการทางวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแกสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอรใหมีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. กําหนด

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล
(ACM/IEEE) ที่ทันสมัย
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

- ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของสถาน
ความตองการของผูประกอบ
ประกอบการ
การดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

6
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให
มีประสบการณจากการนํา
ความรูทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอรไปปฎิบัติงานจริง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
- สนับสนุนบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
อาจารยในหลักสูตร
วิชาการแกองคกรภายนอก
- การศึกษาตอ
- การฝกอบรม - ดูงาน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิต ในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชางอุตสาหกรรม หรือเทียบเทา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาแรกเขาอาจพบปญหาการปรับตัวจากการที่เคยเรียนในระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตร
วิชาชีพ มาเปนการเรียนที่มีรูปแบบมหาวิทยาลัยอาจแตกตางจากเดิม เชน ดานสังคม การอยูรวมกัน การมีสวน
รว มในกิจกรรม ดั งนั้น อาจตองมอบหมายอาจารยที่ปรึก ษาพบนั ก ศึก ษาในการวางแผนการเรีย น แนะนํา
นักศึกษาในการบริหารหรือจัดแบงเวลาใหเหมาะสม ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยและ
การแบงเวลาที่เหมาะสม
(2) มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน ตลอดทั้งให
คําแนะนําแกนักศึกษา
(3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
2555
ชั้นปที่ 1
70
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
70
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
-

ปการศึกษา
2556 2557 2558
70
70
70
70
70
70
70
70
70
140 210 280
70

2559
70
70
70
70
280
70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ

คาบํารุงการศึกษา

2555
420,000

2556
840,000

2557
1,260,000

2558
1,680,000

2559
1,680,000

คาลงทะเบียน

462,000

882,000

1,323,000

1,617,000

1,617,000

เงินงบประมาณแผนดิน

424,200

848,400

1,272,600

1,696,800

1,696,800

1,306,200

2,570,400

3,855,600

4,993,800

4,993,800

รวมรายรับ

หมายเหตุ ทฤษฎี 150 บาท/หนวยกิต ปฏิบัติ 200 บาท/หนวยกิต คาบํารุงการศึกษา 6,000 บาท/คน
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2558

2559

3,052,500

3,235,600

3,429,800

600,000
270,000
3,749,700

650,000
360,000
4,062,500

700,000
450,000
4,385,600

750,000
537,000
4,716,800

400,000

450,000

500,000

550,000

550,000

รวม (ข)

400,000

450,000

500,000

550,000

550,000

รวม (ก) + (ข)

4,107,400

4,199,700

4,562,500

4,935,600

5,266,800

70

140

210

280

280

2555

2556

1. คาใชจายบุคลากร

2,987,400

2,879,700

2. คาใชจายดําเนินงาน

550,000
170,000
3,707,400

2557

ก. งบดําเนินการ

3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ

จํานวนนักศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบ
โอนหนวยกิตได ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
144
หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หนวยกิต
106 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
40 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
52 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
14 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
6 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ ( 04 = คณะวิศวกรรมศาสตร)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 4 = สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )
- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
3(3-0-6)
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)

3(3-0-6)

01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

01-001-109

วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ประกอบดวย
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102

3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนีห้ รือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
3(3-0-6)
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)

3(3-0-6)

01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219

3(3-0-6)

01-002-220

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)

3(3-0-6)

01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101 มนุษยกับสังคม (Man and Society)
3(3-0-6)
01-003-102

มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103

ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ ( Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106

สังคมกับการปกครอง (Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107

สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109

กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

01-003-112

อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)
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01-003-113

สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101

3(3-0-6)

01-004-103

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
(Information and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106

ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

3(3-0-6)

01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
02-001-103

สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร (Environmental and Resource
Management)

3(3-0-6)

01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
ลีลาศ (Social Dance)
1(0-2-1)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
1(0-2-1)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
1(0-2-1)
นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)
1(0-2-1)

 หมวดวิชาเฉพาะ
106 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 40 หนวยกิต ประกอบดวย
02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร (Calculus 1 for Engineers)

3(3-0-6)

02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร (Calculus 2 for Engineers)

3(3-0-6)
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02-311-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร (Calculus 3 for Engineers)

3(3-0-6)

02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers)

3(3-0-6)

02-411-104 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร (Chemistry Laboratory for Engineers)

1(0-2-1)

02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร (Physics 1 for Engineers)

3(3-0-6)

02-511-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร (Physics Laboratory 1 for Engineers)

1(0-2-1)

02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร (Physics 2 for Engineers)

3(3-0-6)

02-511-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร (Physics Laboratory 2 for Engineers)

1(0-2-1)

04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics)

3(3-0-6)

04-311-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 (Basic Engineering Training 1)

3(1-6-2)

04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 (Basic Engineering Training 2)

3(1-6-2)

04-311-103 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials )

3(3-0-6)

04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

3(2-3-4)

04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming)

3(2-2-5)

04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)

1(0-2-1)

กลุมวิชาชีพบังคับ 52 หนวยกิต ประกอบดวย
04-412-201 วิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering)

3(3-0-6)

04-412-202 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม (Data Structure and Algorithm)

3(3-0-6)

04-412-203 วงจรดิจติ อลลอจิก (Digital Logic Circuits)

3(2-2-5)

04-412-204 คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล(Computer and Data Communication)

3(3-0-6)

04-412-205 วงจรอิเล็กทรอนิกสและการวัดทางคอมพิวเตอร
(Electronics Circuits and Computer Measurements)
04-412-206 ภาษาเชิงวัตถุ (Object Oriented Languages)

3(2-3-4)

04-412-207 คณิตศาสตรวศิ วกรรม(Engineering Mathematics)

3(3-0-6)

04-412-208 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

3(2-2-5)

04-412-310 ไมโครโปรเซสเซอร ( Microprocessors )
04-412-311 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร ( Microprocessors Laboratory)
04-412-312 การโปรแกรมระบบ (System Programming)

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)

04-412-313 คณิตศาสตรดสิ ครีตสําหรับวิศวกรรม (Discrete Mathematics for Engineering)
04-412-314 เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network)

3(3-0-6)
3(3-0-6)



3(2-2-5)
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04-412-315 ปฏิบัติเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network Laboratory)

2(0-4-2)

04-412-316
04-412-317
04-412-318
04-412-319
04-412-419

1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-6-2)

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร(Computer Engineering Pre-Project)
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร (Computer Architecture)
วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)
ระบบฐานขอมูล (Database System)
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering Project)

 กลุมวิชาชีพเลือก 14 หนวยกิต กําหนดใหศกึ ษาดังนี้
04-413-414 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Computer Engineering)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือ
มติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
04-413-415 การฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering Practice)
3(0-40-0)
และเลือกศึกษาใหครบ 14 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
04-413-400 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง (Advanced Computer Programming)

3(2-2-5)

04-413-401 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering Laboratory)

2(0-4-2)

04-413-402 การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโครโปรเซสเซอร
(Microprocessor Interfacing System Design)
04-413-403 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
(Computer and Information Security)
04-413-404 คอมพิวเตอรกราฟฟก (Computer Graphics)

3(2-2-5)

04-413-406 การออกแบบระบบดิจิตอล (Digital System Design)

3(2-2-5)

04-413-407 การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Designs)

3(3-0-6)

04-413-409 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing)

3(3-0-6)

04-413-410 การประมวลผลสัญญาณภาพ (Image Processing )

3(3-0-6)

04-413-411 ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)

3(2-2-5)

04-413-412 การประมวลผลดวยโครงขายเซลลประสาท (Processing Network Neurons)

3(3-0-6)

04-413-413 ระบบการฝงตัว (Embedded System)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx
01-002-101

วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

6

ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

02-311-108

แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-511-107

ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-511-108

ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร

1

0

2

1

04-311-102

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2

3

1

6

2

04-411-101

การโปรแกรมคอมพิวเตอร

3

2

2

5

20

15

12

33

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 27
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

02-311-109

แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-511-110

ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร

1

0

2

1

04-211-101

กลศาสตรวิศวกรรม

3

3

0

6

04-211-102

เขียนแบบวิศวกรรม

3

1

4

4

04-311-101

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

3

1

6

2

04-412-203

วงจรดิจติ อลลอจิก

3

2

2

5

22

16

14

36

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 30
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ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx

วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

02-311-211

แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-411-103

เคมีสําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-411-104

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร

1

0

2

1

04-412-201

วิศวกรรมไฟฟา

3

3

0

6

04-412-202

โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม

3

3

0

6

04-311-103

วัสดุวิศวกรรม

3

3

0

6

20

18

4

38

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 22

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

xx-xxx-xxx

วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

04-412-204

คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล

3

3

0

6

04-412-205

3

2

3

4

04-412-206

วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละการวั ด ทาง
คอมพิวเตอร
ภาษาเชิงวัตถุ

3

2

2

5

04-412-207

คณิตศาสตรวศิ วกรรม

3

3

0

6

04-412-208

ระบบปฏิบัติการ

3

2

2

5

xx-xxx-xxx

วิชากลุมชีพเลือก 1

2

x

x

x

20

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = xx
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ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

04-412-312

การโปรแกรมระบบ

3

2

2

5

04-412-313

คณิตศาสตรดสิ ครีตสําหรับวิศวกรรม

3

3

0

6

04-412-314

เครือขายคอมพิวเตอร

3

3

0

6

04-412-315

ปฏิบัติเครือขายคอมพิวเตอร

2

0

4

2

04-412-319

ระบบฐานขอมูล

3

2

2

5

20

16

8

36

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 24

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx
02-001-103

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

สถิติเบื้องตน

3

3

0

6

04-412-310

ไมโครโปรเซสเซอร

3

3

0

6

04-412-311

ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร

1

0

2

1

04-412-316

1

0

2

1

04-412-318

การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
วิศวกรรมซอฟแวร

3

3

0

6

04-412-317

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

3

3

0

6

1

x

x

x

18

x

x

x

04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = xx
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ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx

หนวยกิต ทฤษฎี

กลุมวิชาชีพเลือก 2
รวม

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

6

x

x

x

6

x

x

x

ชั่วโมง / สัปดาห = xx

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

กลุมวิชาชีพเลือก 3

3

x

x

x

04-412-419 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร

3

1

6

2

xx-xxx-xxx

กลุมวิชาชีพเลือก 4

3

x

x

x

xx-xxx-xxx

กลุมวิชาเลือกเสรี 1

3

x

x

x

xx-xxx-xxx

กลุมวิชาเลือกเสรี 2

3

x

x

x

18

x

x

x

xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = xx ( 18 หนวยกิต)

คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
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01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการเขียน
จดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business letter
writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอ
ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of presentation;
types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids selection
01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก ความสําคัญและ
คุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and value of
heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature

3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาชีพ
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การ
เขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและโฆษณา
01-001-110
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Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects; articles;
slogan and advertisements
01-002-101

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยายบุคคล
การบรรยายสิง่ ของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต และการ
บรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and introductions;
describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past events;
describing future plans and predictions
01-002-102

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม ไดแก
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions and
warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
01-002-205

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกีย่ วเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนยิ ามและการจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
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English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; instructions; notice
and labels; process description and abstracts
01-002-206

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท
การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมายและการตัดสินใจ
ทําธุ รกิจ การต อว าและการแก ปญหาที่เ กิด ขึ้น ในการดํา เนิน ธุรกิจ การตรวจสอบความก า วหนาของการ
ดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning;
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and business
decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding language
and culture

3(3-0-6)
การอานภาษาอังกฤษ 1
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสรางของ
ประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and sentence
structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and reading techniques
01-002-211
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01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพื่อจับ
ใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening simple
sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; listening
comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool using;
comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms; expressing
opinions in industrial areas; writing down the reports
01-002-217

01-002-218

3(3-0-6)
การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอรองและ
การเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture: greetings
and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking and
apologizing
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01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การจองตั๋ว
และการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and
reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจี น ขั้น พื้ น ฐาน ฝก การสนทนาและอา นขอ ความภาษาจีน สั้น ๆ การสรุปเนื้ อ หาและตอบคํา ถามเป น
ภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing; basic
sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short messages; making a
summary and answering questions understandably
01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนทีน่ ิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการสื่อสาร
กับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate with
other people appropriately
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01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย
รวมทั้งเรียน
วิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai and
learning how to translate orally
01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิชาการแปลชั้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิงธุรกิจ วิธีก าร

แปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues; how to
translate orally
3(3-0-6)
มนุษยกับสังคม
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหา
สังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
01-003-101
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01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับมนุษย
สัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรม
ไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and human
relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human relationship;
human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
01-003-103

3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของการ
วิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวม
ขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขียน
เคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and research
design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research analysis;
data interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธ
การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional
ethics
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01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบันทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and pricing,
economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels

3(3-0-6)
สังคมกับการปกครอง
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครอง
ของไทยสถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai
government and politics institution; political participation
01-003-106

3(3-0-6)
สังคมกับสิง่ แวดลอม
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural resources
and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management

01-003-107

01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี การสรางภูมิคุมกัน

26
ทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and good
governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of sufficiency
economy philosophy
01-003-109

3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพ
ตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to
realization on professional ethics
3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุมประเทศ
อาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน เปาหมายและ
ความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of ASEAN
integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter; goals and
cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the ASEAN region
01-003-112

27
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence in
family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution
3(3-0-6)
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูท่วั ไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา การ
อางอิง และบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for information
resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study skills; citation and
bibliography
01-004-101

3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of physiology
on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional quotient; personality,
adjustment and mental health; social behavior
01-004-103
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01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai administration;
belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom

01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ย วกั บบุคลิ ก ภาพ ทฤษฏีบุคลิก ภาพ ป จ จั ย ที่มีอิ ทธิ พลตอบุ คลิ ก ภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development
01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน cการพัฒนางานและพฤติกรรม
การทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษยสัมพันธ การ
เสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work development
and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human relationship and
communication for building human relationship; happy life enhancement

29
02-001-101

คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable;
sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต พื้นที่
และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตร
เบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application; area and
volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax; index; introduction
to logic and reasoning; introduction to statistics
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02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการ
และพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; electric
and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human genome
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles and
natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and
environment; environmental impact assessment and environment management

02-002-104

1(0-2-1)
พลศึกษา
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; forms of
sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-101
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01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศฝกทักษะ
พื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance; practice
of social dance
1(0-2-1)
กีฬาประเภททีม
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา
และการจัดการแขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; rules,
regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team sports; sports
injuries and first aid
01-005-124

01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและการ
จัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical fitness;
rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition management of individual
sports; sports injuries and first aid

32
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนาํ นันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการฝกอบรม เกมสนันทนาการ การอยูค ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of recreation;
recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training courses;
recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

1(0-2-1)
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการใน
การฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกจิ กรรมนันทนาการ
ใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; recreational
leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses; appropriate recreational
activities for training courses
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
3(3-0-6)
02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนือ่ งการหาอนุพนั ธ ประยุกตของ
อนุพันธและรูปแบบไมกําหนด การหาปริพันธ เทคนิคของการหาปริพนั ธ ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต
Vector algebra in three dimensional space , functions , limits and continuity; differentiation,
application of differentiation and indeterminate forms; techniques of integration, definite integral and its
application
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02-311-109

แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 2 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอร การหาปริพันธเชิงตัวเลขและปริพันธไมตรงแบบอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชัน มูลฐาน สมการเชิง
อนุพันธเบื้องตนและการประยุกต
Calculus of vector valued functions; numerical integration and improper integration;
mathematical induction; sequences and series of numbers; Taylor series expansions of elementary functions;
introduction to differential equation and its application
02-311-211

3(3-0-6)
แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม เสน ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ
ฟงกชันคาจริงของสองตัวแปรและการประยุกต อนุพันธยอยและปริพันธสองชั้น แคลคูลัสของฟงกชันคาจริง
ของหลายตัวแปร ปริพันธตามเสนเบื้องตน
Polar coordinates and parametric equation, lines and surfaces in three dimensional spaces;
calculus of real- valued functions of two variables and their applications; partial derivative and double
integral, calculus of real-valued functions of multiple variables; introduction to line integral
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและโครงสรางแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสัมพันธ สมบัติพิริออดิก
ธาตุรีพรีเซนทะทีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี สมบัติของ กาซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย
สมดุลเคมีและจลนศาสตรเคมี กรด เบส เกลือและสมดุลไอออน
Fundamental theory of atoms and electron configurations of atoms; stoichiometry; periodic
table properties; representative elements; non-metals and transition-metals; chemical bonding; gas, solid,
liquid, and solution; chemical equilibrium and kinetic; acid - base and ion balance
02-411-103
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02-411-104

ปฏิบตั ิการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Chemical Laboratory for Engineers
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร หรือ
วิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการใชเครื่องมือและอุปกรณทางเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติ
พิริออดิก ธาตุรีพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชนั การทดสอบสารประกอบอิออนิกและสารประกอบ
โคเวเลนต กาซของแข็ง ของเหลวและสารละลาย การทดลองสมดุลเคมี และ จลนศาสตรเคมี และการทดลอง
กรดเบส และสมดุลไอออน
Laboratory study of chemical instruments and equipment; stoichiometry; periodic table
properties; representative elements; non-metals and transition-metals; the ionic compounds and covalent
compounds testing; gas, solid, liquid and solution; the experiments of chemical equilibrium and kinetic;
acid - base and ion balance
3(3-0-6)
ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineer
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล สมบัติเชิงกลของสาร ความรอนและอุณหพลศาสตร
เบื้องตน คลื่นและคลื่นเสียง
Vector, force and motion; momentum and energy particle system; motion of rigid bodies;
motion of oscilate; mechanical properties of matter and fluid mechanics; introduction to heat and
thermodynamics; wave and sound
02-511-107

1(0-2-1)
ปฏิบตั ิการฟสกิ ส 1 สําหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาคสมบัติ
เชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและ
อุณหพลศาสตรเบื้องตน คลื่นและคลื่นเสียง
02-511-108
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Laboratory study of force and motion; momentum and energy; particle system; mechanical
properties of matter; motion of rigid bodies; motion of oscilate; fluid mechanics; introduction to heat and
thermodynamics; wave and sound
3(3-0-6)
ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineer
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ไฟฟาสถิต แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน คลื่น
แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส
Electrostatic; direct current; electromagnetics; alternating current; fundamental electronics;
electromagnetic wave; optics; modern physics; introduction to quantum theory; atomic physics and nuclear
physics

02-511-109

1(0-2-1)
ปฏิบตั ิการฟสกิ ส 2 สําหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
ปฏิ บั ติ การทดลองเกี่ ยวกั บ ไฟฟ าสถิ ต ไฟฟ ากระแสตรง แม เหล็ กไฟฟ า ไฟฟ ากระแสสลั บ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน ฟสิกสอะตอม
และนิวเคลียส
Laboratory study of electrostatic, direct current, electromagnetics, alternating current, basics
electronics, electromagnetic wave, optics, modern physics, quantum theory, atomic physics and nuclear
physics
02-511-110

04-211-101

กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
หลักการเบื้องตนของกลศาสตร ระบบแรง ผลลัพธของแรง การสมดุล การวิเคราะหโครงสราง
แรงภายใตของไหลที่อยูนิ่ง จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่
สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
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Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium; structural analysis; fluid
statics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and
energy; impulse and momentum
04-311-101

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานพื้ นฐานทางดานวิ ศวกรรม ที่ เกี่ ยวข องกั บเครื่องมือกล การใช เครื่ องมื อวั ด งานตะไบ
พื้นฐานงานเจาะ การทําเกลียวดวยมือ ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
Basic Engineering about machine tools; using of measurement instruments; filing; drilling
basic; making screw system; instrument and equipments
3(1-6-2)
การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
Basic Engineering Training 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานพื้นฐานทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับงานไฟฟาพื้นฐาน การเดินสายไฟฟา การตอไฟฟา
กระแสตรงกระแสสลับ การตอวงจรไฟฟา ศึกษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน การบัดกรี การทํา
แผนวงจรพิมพ (PCB ) และกระบวนการเชื่อมโลหะ
Basic knowledge for engineering with the required supporting knowledge of electrical system;
wiring practices; basic direct current (D.C. ) and alternating current (A.C.); introduction to some basic
electronics circuits and components; soldering; making Print Circuit Board ( PCB ) and welding processes
04-311-102

04-311-103

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสัมพันธระหวาง โครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใช ของกลุม
วัสดุวิศวกรรมหลัก เชน โลหะ โพลีเมอร เซรามิก และวัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย
สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
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Relationship between structures, properties, production processes and applications of main
groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and composites; phase equilibrium diagrams
and their interpretation; mechanical properties and materials degradation
04-311-104

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและ
พิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพชวย และภาพคลี่ การสเก็ตชภาพ การเขียนภาพแยกชิน้ และ ภาพประกอบ การอาน
และวิเคราะหแบบงาน การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเบื้องตน
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing, pictorial drawing,
dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; freehand sketches, detail and
assembly drawings; basic computer-aided drawing
04-411-101

การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบคอมพิวเตอร การศึกษากิริยาระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง
Computer components; hardware and software interaction; EDP concepts; program design
and development methodology; high-level language programming

1(0-2-1)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ
หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะ
04-011-301
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การวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ
ความรูท ั่วไปเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบคนขอมูล
Co-operative education processes; principles of job application letter writing; how to select
working places; how to achieve a job interview; organizational culture; personality development; professional
ethics; virtue and morality; labour law; social security; 5S activities; quality assurance and safety standards;
English for communication; report writing; presentation; planning skills; analysis skills; facing problem
solving and decision ma king skills; general knowledge of information technology; IT law and information
retrieval
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
04-412-201 วิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับเบื้องตน ระบบไฟฟากระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา เครื่องมือวัดไฟฟาเบือ้ งตน วงจรแซมปงและโฮลด บนระบบแบบไม
ตอเนื่อง
Direct current circuits and alternating current circuits; alternating current electrical system;
transformer; Generator; Motor; Basic of electrical measurements; sampling and hold circuits on noncontinuous system
04-412-202

โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
3 (3-0-6)
Data Structure and Algorithm
รายวิชาทีตองเรียนมากอน : 04-411-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางขอมูลขั้นพื้นฐาน และการกระทําที่เกี่ยวของ เชน อาเรย สแตก คิว ลิงคลิสต ตาราง
ตนไมแบบทวิภาค ตนไมแบบบี ฮีพและ กราฟ ชนิดขอมูลนามธรรมในภาษาชัน้ สูง กลยุทธทางอัลกอริทึม
อัลกอริทึมทางการคํานวณ อัลกอริทึมแบบกระจาย อัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง และแบบทําซา การวิเคราะห
ความซับซอนเชิงพื้นที่และเชิงเวลา อัลกอริทึมการเรียงลําดับและการคนหา
Basic data structures and their related operations such as array, stack, queue, link-lists,
table,binary tree, B-tree, Heap and graphs; Abstract Data Types (ADT); strategy algorithm; the calculation
algorithm; distributed algorithm; iterative and recursive algorithms; space versus time tradeoffs; algorithms
complexity analysis; sorting and searching algorithms

39
วงจรดิจิตอลลอจิก
3(2-2-5)
Digital Logic Circuits
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบจํานวนและรหัส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบดวยเลขฐานสอง การบวก ลบ คูณ
และหาร พีชคณิตบูลีน ลอจิกเกต ผังคารโนห การออกแบบวงจรจัดกลุม ไดแก วงจรแปลงรหัส วงจร
ถอดรหัส วงจรเขารหัส วงจรเปรียบเทียบ วงจร มัลติเพล็กเซอร วงจรบวก วงจรลบ การออกแบบวงจรลําดับ
เชน วงจรพัลซ ฟลิบฟลอบ วงจรรีจิสเตอร วงจรนับ วงจรหนวยความจํา วงจรเปลี่ยนสัญญาณดิจติ อลและแอนา
ลอก
Number system and code; practicing base transform; substitute of decimal number by
binary number, addition, subtraction, multiplication, division; boolean algebra; logic gates; karnaugh map;
combinational circuit design such as encode, decode, code converter, comparator, multiplexer, adder, and
subtraction circuits; sequential circuit design such as flip/flop, pulse, counter, register, memory unit, and D to
A comversion circuits
04-412-203

3(3-0-6)
คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล
Computer and Data Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร ความถี่ ชอง แบนดวิช มอดดูเลชัน บนพืน้ ฐานของ
ทฤษฎีสื่อสารแชนนอน การสื่อสารแบบอนาล็อก และดิจิตอล มัลติเพลกสความถี่ ตัวกลางที่ใชในการสื่อสาร
ขบวนการผสมสัญญาณเชิงเสน การออกแบบและวิเคราะหวงจรที่ใชทาํ การผสมสัญญาณและ ถอดสัญญาณ
แบบตาง ๆ
สัญญาณรบกวนในการผสมสัญญาณ เอเอ็ม วิธีการผสมสัญญาณเชิงมุม การออกแบบและ
วิเคราะหวงจรการผสมสัญญาณเอฟเอ็ม สัญญาณรบกวนในระบบการผสมสัญญาณแบบเอฟเอ็ม การแลก
เปลี่ยนระหวางประสิทธิภาพกับความซับซอนของวงจร
Basic knowledge of communication, frequency, channel, bandwidth, modulations based-on
Shannon’s commmumication theory; analog and digital modulations; frequency multiplex; transmission
media; linear modulation process; circuit design and analysis for mixed carrier signals; signal detections, and
noise in AM modulation signal; phase modulation; circuit design and analysis for FM modulation signals;
sufficient transferred between performance and complicated circuits
04-412-204
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04-412-205

วงจรอิเล็กทรอนิกสและการวัดทางคอมพิวเตอร
3(2-3-4)
Electronics Circuits and Computer Measurements
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐานตางๆ เชน ไดโอด
ทรานซิสเตอร ออปแอมป เฟต มอส การออกแบวงจรขยายและวงจรขยายแบบปอนกลับ วงจรรวมเบื้องตน
วงจรแปลงขอมูล การวัด หนวยวัดและคามาตรฐานการวัดทางไฟฟา
การแบงประเภทและคุณสมบัติของ
เครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวัดคากระแสแรงดันไฟฟาทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ ดวยวิธีการวัด
แบบแอนาลอกและแบบดิ จิ ต อล การวั ด ค า ความถี่ แ ละคาบเวลา การวั ด สั ญ ญาณลอจิ ก การใช อุ ป กรณ
ทรานสดิวเซอรชวยในการวัด
Characteristic of electronics elements; basic of electronics circuits : diode, transistor, OpAmp, FET and MOS circuits; amplifier and feedback circuits design; integrated-circuit; ADC/DAC circuits;
electrical measurements and standard measurement units, types and measuring instrument categories,
measuring analysis; DC/AC voltage and current measurements; analogue and digital measurements;
time-base and frequency measurements; logic signal measuring and transducer assistant measurement
ภาษาเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
Object Oriented Languages
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : หลักการและแนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การกําหนดวัตถุ การใชวัตถุ การซอน
วัตถุ การกําหนดประเภทของวัตถุ การสืบทอดประเภทของวัตถุ โครงขายของวัตถุ โครงสรางของโปรแกรมเชิง
วัตถุ การติดตอกับผูใช การทําหลายงานพรอมกัน การติดตอระหวางงาน ศึกษาและทดลองสรางโปรแกรมเชิง
วัตถุโดยใชภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุใหมๆ
Concept and principle of object-oriented programming; object definition; polymorphism;
inheritance; attribute and wrapping; object-oriented structure; user interfacing; concurrent and thread; practice
and test to create the object-oriented program by using the new object-oriented model and programming
04-412-206
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04-412-207

คณิตศาสตรวศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน วิเคราะหเวกเตอร อนุกรมฟูเริยร อินทิกรัลฟูเริยร ผลการแปลงฟู
เริยร ผลการแปลงลาปลาซ การแปลง Z และการประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา
Complex conjugate function; vector analysis; Fourier series; Fourier integral; Fourier
transform; Laplace transform; Z transform; electrical engineering applied
04-412-208

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร ชนิดของระบบปฏิบัติการของ คอมพิวเตอร การแบงปน
ทรัพยากร ความเขาใจเกี่ยวกับเจตะสิก การจัดการหนวยประมวลผล การจัดการหนวยความจํา การจัดการ
อุปกรณ การแบงสวนความจําและชุดคําสั่งเปนสวนและเปนหนา หนวยความจําเสมือน ขั้นตอนของการจัด
ตารางการประเมินผลการทํางาน ปญหาการติดตาย การปองกันแหลงทรัพยากร ความมั่นคงและความปลอดภัย
ของทรัพยากร การศึกษากรณีตัวอยาง
the computer operating system; OS types; sharing resource; understand management process
on processing unit; memory unit; devices; partial memory area; paging, instruction sets, and virtual memory;
step of evaluated work schedule; dead lock problem; resource protection; sustainable and safety of resource
and case-study
04-412-310

ไมโครโปรเซสเซอร
3(3-0-6)
Microprocessors
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 04-412-203 วงจรดิจติ อลลอจิก
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําสั่งภาษาแอสเซมบลี ภาษาเครื่อง โครงสรางภายในและการจัดรูปแบบการทํางานภายในของ
ไมโครโปรเซสเซอร โครงสรางแบบ RISC และ CISC ระบบบัสตางๆ อินพุตพอรต เอาตพุตพอรต อุปกรณ
อินพุต อุปกรณเอาตพุต การขัดจังหวะ การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร การประยุกตใช
ไมโครโปรเซสเซอรในการควบคุม
RISC and CISC architectures; assembly instructional sets; machine code,microprocessor
internal organization and internal operations; rapid-machine instructional sets by C-language; buses,
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input/output ports, input devices, output devices, and interruptions; microprocessor or microcontroller system
design with application; fundamental embedded technology
1(0-2-1)
ปฏิบตั ิการไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessors Laboratory
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 04-412-203 วงจรดิจติ อลลอจิก
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี หรือภาษาซี การตรวจสอบแกไขโปรแกรม การ
ออกแบบและทดสอบระบบไมโครโปรเซสเซอร การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอรในการควบคุม
Microprocessor or microcontroller programming; debug, and edit source code; design;
evaluation; controller system application

04-412-311

04-412-312

การโปรแกรมระบบ
3(2-2-5)
System Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-412-202 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :หลักการของโปรแกรมระบบ ระบบควบคุมและจัดการ ระบบภาษา ระบบอํานวยความ
สะดวก โครงสรางของแอสเซมเบลอร วัน-พาส แอสเซมเบลอร ทู-พาส แอสเซมเบลอร ครอสแอสเซมเบลอร
โหลดเดอรและลิงคเกอร แอบโซลูทโหลดเดอร รีโลเคชัน รีโลเคทเทเบิ้ลโหลดเดอร แมคโครโปรเซสเซอร
จีพีเอ็ม เอดิตเตอร เท็กซโปรเซสซิ่ง เท็กซฟอรแมทเตอร
System program concept; control and manage systems; language system; supporting system;
assembler stucture; one-pass assembler; two-pass assembler; cross assembler; linker and loader; relocation;
relocate loader; macro processor; GPM; editor; text processing; text formatter
04-412-313

3(3-0-6)
คณิตศาสตรดสิ ครีตสําหรับวิศวกรรม
Discrete Mathematics for Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คณิตศาสตรไมตอเนื่องพื้นฐาน เทคนิคการนับ ทฤษฎีของเซต ความสัมพันธ ฟงกช่นั การใช
เหตุผลในเชิงคณิตศาสตร ตรรกศาสตร พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟและการนําเอาไปใชงานในรูปของตนไม
ทฤษฏีออโตเมตา
Discrete mathematics; counting technique; set theory; function; relation; mathematical
reasoning; logic; boolean algebra; tree theory and applications; automata theory
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04-412-314

เครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Network
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-412-204 คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางขอบขายงานตัวแบบขอบขายงานสถาปตยกรรมของขายงานแบบตางๆ
สถาปตยกรรมขอบขายงานเจ็ดชั้นแบบเปดตามมาตรฐาน OSI วิธีการและ กระบวนการในการทํางานของแตละ
ชั้น
การมองรูปแบบขายงานคอมพิวเตอรแบบแบงชั้น ตนแบบขายงาน พิธีการในการติดตอการเชื่อมโยง
ระหวางชัน้ การเชื่อมตอขอมูล 802.X
การกําหนดทางเดินของขอมูล การออกแบบชั้นการขนถายขอมูล
ตัวอยางมาตรฐานในการขนถายขอมูล TCP/IP และ X.25
Computer network stucture; several network architectures; open structure standard of 7 layer
OSI reference model; internal process of each layer; network stack; communication and connection between
layer on IEEE-802.X; packet routing; design of data transmission; standard example of data transmission on
TCP/IP and IEEE-802.11
04-412-315

2(0-4-2)
ปฏิบตั ิการเครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-412-314 เครือขายคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-412-314 เครือขายคอมพิวเตอร
การสื่อสาร ขอมูลเชิงดิจิตอลบนมาตรฐาน OSI IEEE-802.X TCP/IP IEEE-802.11
Computer communication; digital data on OSI standard; IEEE-802.X; TCP/IP ; IEEE-

802.11
04-412-316

1(0-2-1)
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Computer Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การคนควาตามหมวดวิชาทีส่ นใจ วัตถุประสงคของการออกแบบโครงงานดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร การเลือกใชวสั ดุอุปกรณใหเหมาะสม ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการเขียนโครงงาน ตลอดจนการ
นําเสนอโครงงานเพื่อชี้แจงรายละเอียด การเนนใหผูเรียนเห็นคุณคาของการวางแผนออกแบบโครงงาน
Find the subject for interest; objective for design; project in Computer engineering;
selection for material and device are suitable; procedure for operation; method fro write and presentation for
information project; emphasis study to value for plane project design
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04-412-317

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Architecture
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบคอมพิวเตอรการออกแบบชุดคําสั่ง ความตองการของระบบการตอบสนองตอความ
ตองการของระบบโครงสรางของเครื่องตามแบบวอนนิวแมน การควบคุมสายดําเนินการเดี่ยว ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การระบุลักษณะงานโครงสรางขั้นตอนวิธี ระบบหนวยความจํา การตั้งชื่อ โครงสรางขอมูล การแบง
หนวยความจําเปนเซกเมนต การแบงหนวยความจําเปนหนาคอมพิวเตอรแบบลดจํานวนคําสั่งแบบขนาน
Fundamental of computer architectures; instructional sets; performance measurement;
instructional set designs; arithmetic logic module; data path; pipeline implementation; memory unit hierarchies
and usage; instructional sets and architectures of CISC and RISC CPU
04-412-318

วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
Software Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบซอฟตแวรในแบบตางๆ โปรแกรมแบบปองกันตนเอง เทคนิคการบริหาร
โครงการพัฒนาซอฟตแวร การออกแบบยูสเซอรอินเตอรเฟส การประเมินราคาและเวลา การประเมินคุณคาของ
ซอฟตแวร ทั้งในดานความเร็ว ความเชื่อถือได ความคลาดเคลื่อน ความปลอดภัยของขอมูล การปรับปรุงการ
บํารุงรักษาซอฟตแวร
Software design process; self-protection software; management of software development
process; user-interface design; time and cost predictions; software evaluation and speed; reliability; and error;
data security; software maintenance and improvement
3(2-2-5)
ระบบฐานขอมูล
Database System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-412-202 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
รูปแบบของขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบลําดับชั้น แบบขายงานและแบบเชิงสัมพันธ
โครงสรางฐานขอมูลเชิงตรรก เอนติตี้ และความสัมพันธ การออกแบบฐานขอมูล การปรับบรรทัดฐานของ
ขอมูล ภาษาจัดการฐานขอมูล เพื่อการกําหนดและสอบถาม การรักษาความปลอดภัยของขอมูล การเก็บสํารอง
ขอมูล การรักษาความถูกตอง ความเชื่อถือไดและความคงสภาพของขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย

04-412-319
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Practice of schema, conceptual database, relational database, logical structure, entity and
relation, relational database design, data normalization, SQL, data integrity, data security, backup, reliability,
distributed database.
04-412-419

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(1-6-2)
Computer Engineering Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-412-418 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การคนควาขอมูล วางแผนและออกแบบแนวทางการแกปญหา ตลอดจนการประยุกต
เทคโนโลยีใหม ๆ จัดทํา หรือ สรางผลงานอันเกิดประโยชนตอสายวิชาที่เรียนมาโดยตรง หรือตอสังคม
สวนรวม ใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณอยาง มีประสิทธิภาพที่สุด การนําเสนอผลงาน
Research, plan, and design on problem solving; new technological applications for
preparations or inspiration by trend and usefulness for public based-on mature courses, material and tools
optimized usage; learn to presentation

ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
04-413-400 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3 ( 2-2-5 )
Advanced Computer Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การทบทวนโปรแกรมภาษาซี (ชนิดตัวแปร นิพจน นิพจนพอยนเตอร อารเรย ประโยคควบคุม
ฟงกชัน การสงผานพารามิเตอร) คาคงที 3เรฟเฟอรเรนซ การกําหนดทับการกระทําเดิม คลาส การควบคุมการ
เขาถึงขอมูล คอนสตรัคเตอร เดสสตรัคเตอร ลําดับการทํางานของคอนสตรัคเตอรและเดสสตรัคเตอรการ
คัดลอกคอนสตรัคเตอร การแปลงคอนสตรัคเตอร วัตถุชั่วคราว การกําหนดทับตัวกระทํา การสืบทอดการซอน
ชื่อ โพลิมอรฟซึม ฟงกชันเสมือนแท โอเวอรไรดดิง K คลาสนามธรรม การสืบทอดจากหลายคลาสการ
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต
Course provides a review of C programming (variable types, expression, pointerexpression,
array, control statements, function, parameter passing); constant; reference; function overloading; class;
access control; constructor & destructor
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04-413-401

ปฎิบตั ิการวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2(0-4-2)
Computer Engineering Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชงานเครื่องมือทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร อาทิเชน ระบบปฏิบัติการ
ซอฟตแวรเพื่อการพัฒนา ระบบเครือขาย วงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส
Laboratories on computer engineering tools; such as, operating systems, software
development, networking, and electrical and electronics circuits
การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโครโปรเซสเซอร
3(2-2-5)
Microprocessor Interfacing System Designs
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-412-310 ไมโครโปรเซสเซอร
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : อุปกรณและเทคนิค การนําขอมูลเขาและสงขอมูลออก แบบขนานและอนุกรม อุปกรณ
หนวยความจํา อุปกรณแบบสั่งการได การเขาถึงหนวยความจําโดยตรง ระบบการขัดจังหวะ การออกแบบ
ระบบที่ใชตวั ไมโครโปรเซสเซอรเปนฐาน เทคนิคและอุปกรณการแปลงจากดิจิตอลเปนเชิงเสน เทคนิคและ
อุปกรณการแปลงจากเชิงเสนเปนเชิงดิจิตอล การตอเชื่อมประสานกับไมโครโปรเซสเซอรโดยใชวงจรเบ็ดเสร็จ
และการนําคอมพิวเตอรมาเชือ่ มตอเขากับระบบควบคุม
Sensors, transducers and actuators; signal conditioning; devices and techniques for
input/output interfacing systems; transmission data formats; analog-to-digital and digital-to-digital
conversions and techniques; disign interfacing system for microprocessor module and enbedded or
microcontroller module to the I/O circuit modules; computer control system and control program; pracitce to
design and operational control programs

04-413-402

04-413-403

3(3-0-6)
การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
Computer and Information Security
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-412-204 คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเขารหัส โปรโตคอลการเขารหัส รูปจําลองการควบคุมการเขาถึง การรักษาความปลอดภัย
ของโปรแกรม ฐานขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส Firewall อินเตอรเน็ต ธุระกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ตรวจสอบการบุกรุก ขบวนการวิศวกรรมระบบรักษาความปลอดภัย
Encipher theory; encoding protocol; accessibility model; security protection of software;
database; e-mail; Firewall; Tnternet; e-commerce; intrusion detection; security engineering process
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04-413-404

คอมพิวเตอรกราฟก
3(3-0-6)
Computer Graphics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 04-412-202 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ดานกราฟก เทคนิคการสรางภาพโดยจุด เสนตรง และ เสนโคง การยายแกน การสรางแบบ
ภาพ การแปลงภาพใน 2 มิติ และ 3 มิติ การยายภาพเขาสูอุปกรณเสมือนสากล การแปลงแบบยายการแปลง
แบบหมุนการแปลงยอขยายภาพ เมตริกสําหรับการแปลงแบบตางๆ ทั้งใน 2-มิติ และ3-มิติ การกําหนดหนาตาง
และ วิวมอง การขลิบภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิต โครงสรางทางรูปภาพคณิตศาสตร การนําเสนอภาพออก
สู อุปกรณจริง ฝกเขียนโปรแกรมการสรางภาพกราฟกตามแบบที่กําหนด
Computer graphic; dot point image construction; line curve, axis rotation,template, 2-D
and 3-D transforms; image portal to virturl device; transforming rotating and zooming; window view point;
image crops, geometry model,image mathentical sturcture, present or real device; practice graphical by
programming
04-413-406

การออกแบบระบบดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital System Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-412-203 วงจรดิจิตอลลอจิก
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การทบทวนความรูเกีย่ วกับการประมวลและแสดงผลทางตรรก
การออกแบบวงจรดิจิทัล
ฟงกชันตางๆ ความรูเกีย่ วกับวงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การพัฒนาออกแบบและ
วิเคราะหวงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล
การออกแบบระบบดิจิทัลโดยใชวงจรรวมและอุปกรณตรรกที่
สามารถโปรแกรมไดแบบตาง ๆ เชน PAL, CPLD และ FPGA ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาคอมพิวเตอรฮารดแวร
และการใชภาษาเอชดีแอลสําหรับชวยในการออกแบบ
Review knowledge of logic processing and representation; basic combination logic circuit
design; synchronous and asynchronous sequential circuit, combination and sequential logic circuit
implementation and analysis, implementing logic function using programmable device such as PAL, CPLD
and FPGA, computer hardware design process, hardware design using HDL.
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04-413-407

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Designs
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ การวิเคราะหระบบ เครื่องมือตาง ๆ ที่ชวยในการวิเคราะห
ระบบ แผนภูมิการโหลดขอมูล พจนานุกรมขอมูล กระบวนการวิเคราะห ดวยโมเดลแบบตาง ๆ การ
ออกแบบระบบ การออกแบบซอฟตแวร การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดทําเอกสาร และการบริหาร
ระบบสารสนเทศ
Fundamental knowledge study about system, system analysis; several analytical tools for
system analysis; chart and diagram; data loading; data dictionary; analysis process; several analytical models;
software design; information system development; documentation, information system management
3(3-0-6)
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
Digital Signal Processing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-412-207 คณิตศาสตรวศิ วกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบวงจรกรองเวลาตอเนื่อง โมเดลเพื่อการวิเคราะหและออกแบบระบบ สัญญาณ
ดิสครีต การแปลงแซด การแปลงฟูริเยรแบบดีสครีต โครงสรางของระบบเวลาดีสครีต เทคนิคการออกแบบ
วงจรกรองแบบผลตอบสนองอิมพัลสอนันต และผลตอบสนองอิมพัลสจํากัด การแปลงอิลแบรตแบบดิสครีต
และ การวิเคราะหเซฟสตรัม สัญญาณสุม
Linear filter cicuit design; analysis model and system design; discrete signal and sampling
signal; Z-transform. Dicrete Fourier Transform, disctete time structure; Infinite impulse response circuit and
Finite impulse response circuit designs; Discrete Hibert Transform and spectrum analysis
04-413-409

04-413-410

การประมวลผลสัญญาณภาพ
3(3-0-6)
Image Processing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การแปลงและการกรอง สัญญาณดิจิตอลในสองมิติ การพัฒนาไปใชงานในดานการเพิ่ม
คุณภาพของสัญญาณภาพ การสรางภาพจากสัญญาณ การอัดยอสัญญาณการแบงเซกเมนตของสัญญาณภาพ
การมองเห็นภาพของคอมพิวเตอรการตีความภาพนิ่ง
การเขาใจภาพของคอมพิวเตอร การวิเคราะหเนื้อ
ภาพ และภาพการเคลื่อนไหว การวิเคราะหและแปลงฟูเรียรอยางเร็วของภาพ การวิเคราะหสถิติของสัญญาณ
ภาพ การพัฒนาไปใชงานในหุนยนต การสรางฮารแวรขึ้นมาปฏิบัติงาน
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Two-dimensional systems theory; image perception; sampling and quantization; transform
theory and applications; enhancement; filtering and restoration; image analysis; and hardware and software
image processing system
04-413-411

ปญญาประดิษฐ
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-412-304 คณิตศาสตรดสิ ครีตสําหรับวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานที่สําคัญทางดานปญญาประดิษฐระบบตางๆ
แนวความคิดในการแกปญหา การพิสูจน การแทนฐานความรูแบบฟอรมอล และแบบนอน ฟอรมอลระบบ
ผูเชี่ยวชาญ
เทคนิคและวิธีการในการพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ
เครื่องมือของระบบผูเชี่ยวชาญโดย
ภาษาคอมพิวเตอร
Important basic knowledge of artificial intelligences; conceptual problem solving; proof;
formal and non-fornal knowledge representations; expert system; development of expert system theory and
techniques; expert system tools by computer languages
04-413-412

3(3-0-6)
การประมวลผลดวยโครงขายเซลลประสาท
Processing network neurons
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 02-311-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ประวัติความเปนมาของระบบโครงขายเซลลประสาท แบบจําลองของเซลลประสาท และ
กฎของการเรียนรู การคํานวณดวยเมตริกหนวยความจําสัมพันธุแบบฮอปฟลด
แบบแฮมมิ่ง แบบ
สองทิศทาง โครงขายดีที่สุด โครงขายแบบยอนกลับ เปรียบเทียบโครงขายชั้นเดียวและ หลายชัน้ การขยาย
โครงขาย และประสิทธิภาพ การเรียนรูแบบแขงขันของ กรอสสเบิรกการจัด ตัวเองของโคโฮเนนโครงขาย
เซลลประสาทและเทคนิคทางสถิติ การประยุกตใชงานทางดาน ฐานขอมูล การรูภาพ ระบบผูเชี่ยวชาญ การ
สังเคราะหดว ยซอฟตแวรและฮารดแวร
History background of biological neural network; artificial neural network model and learning
methods; Hopfield neural network; associative matrix calculation; recurrent neural network; backpropagation
network; bidirectional associative memory; bidirectional perceptron hamming; single layer and multi-layer
perceptron; performance analysis ; self organizing Kohonen network and statistic; applications on database; image
recognition; expert system; software and hardware synthesis
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04-413-413

ระบบการฝงตัว
3(3-0-6)
Embedded System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-412-203 วงจรดิจติ อลลอจิก
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ดานฮารดแวรและซอฟตแวรที่เกี่ยวของ ไมโครคอนโทรลเลอร ระบบปฏิบัติการฝงตัวลีนุกซ
หรืออื่นๆ อินพุทและเอาทพตุ ของระบบ การเชื่อมตอกับตัวรับรูแบบตางๆ การเชื่อมตอกับอุปกรณรอบขาง การ
สื่อสารบนระบบทีซีพี/ไอพี บลูทูชย แบบมาตรฐานอนุกรม แคนบัส การเชื่อมตอกับระบบสื่อสารไรสายและ
ระบบสายสัญญาณตางๆ การเชื่อมตอระหวางบอรดเทคโนโลยีฝงตัวไปยังพีซี และบอรดเทคโนโลยีฝงตัว
ดวยกัน การประยุกตใชในอุปกรที่พบเห็นในชีวิตประจําวันรวมถึงกลองอีซียูในรถยนต
Hardware and software structures; microcontrollers; embedded Linux operating system or
other OS; Input/Output; Interfacing systems with sensors or transducers; interfacing to peripheral
components; i2c; communication standards on TCP/IP via wireless and wired systems; USB; serial port; CAN
bus; the Embedded board links to the personal computer or the other Embedded board system; energy
management; its applications to several appliances and the ECU box in a car
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
6 (0-40-0)
Co-operative Education for Computer Engineering
รายวิชาทีตองเรียนมากอน : 04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : จัดใหนักศึกษามีประสบการณตรง โดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเปนการเรียนรูจาก
ประสบการณการทํางานตามหลักการเรียนจาการปฏิบัติ การศึกษาจากประสบการณ โปรแกรมการทํางานและ
ศึกษา การศึกษาที่ยึดการทํางานเปนฐาน หรือโปรแกรมการศึกษาสลับกับการทํางาน นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาไมต่ํากวา 16 สัปดาห
To mange students have experience by work on factory by learning by doing; experiential
education; work-study program; work - based education or inverse program study with work minimum
sixteen weeks
04-013-414

04-013-415

การฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(0-40-0)
Computer Engineering Practice
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การนําความรูจากดานวิศวกรรมศาสตร ไปประยุกตใชในสถานประกอบการจริง โดยมีเวลา
ฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 สัปดาห
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About engineering career and apply that expertise to work in a workplace by taking course at
least eight weeks
3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายยุทธนา สรวลสรรค
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

อาจารย

วศ.ม.

คอมพิวเตอร

วศ.บ.
คอ.บ.

2

นายนิลมิต นิลาศ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

วศ.ม.

วศ.บ.
3

นายสิทธิศักดิ์ วรดิษฐ
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

วท.ม.
วศ.บ.

4

นายนิวัตร จารุวาระกูล
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

คอ.ม.

วศ.บ.
คอ.บ.
5

นางกมลพรรณ
จารุวาระกูล
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

คอ.ม.
คอ.บ.

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2550
อิเล็กทรอนิกส ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,
2544
อิเล็กทรอนิกส ส.เทคโนโลยีพระจอมและคอมพิวเตอร เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2538
คอมพิวเตอร
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2550
อิเล็กทรอนิกส ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,
2535
เทคโนโลยี
ม.ธุรกิจบัณฑิตย, 2548
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,
2536
บริหารอาชีวะ
ส.เทคโนโลยีพระจอมและเทคนิค
เกลาพระนครเหนือ, 2542
ศึกษา
ไฟฟา-สื่อสาร
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,
2533
อิเล็กทรอนิกส ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,
2527
เทคโนโลยี
ส.เทคโนโลยีพระจอมเทคนิคศึกษา
เกลาพระนครเหนือ,2543
ไฟฟา-สื่อสาร
ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
2537

ภาระการสอนตอสัปดาห แตละ
ปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
24

24

24

18

22

22

22

22

15

15

15

15

10

10

15

15

15

15

15

15
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

2

3
4
5

6

7

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายชัชวาล ธนันทา
xxxxxxxxxxxxx

นายเกรียงไกร เหลืองอําพล
xxxxxxxxxxxxx

นายวณพันธ วัยวุฒิ
xxxxxxxxxxxxx
นางสาววัลภา ภุมมะระ
xxxxxxxxxxxxx
นายปฎิภาณ ถิ่นพระบาท
xxxxxxxxxxxxx

นางสาววัชรินทร แสงมา
Xxxxxxxxxxxxx

นายเลอพงษ พิศนุย
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.

อาจารย

คอ.ม.
วศ.บ.

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
อิเล็กทรอนิกส

คอ.บ.

ไฟฟา-สื่อสาร

วศ.ม.

อิเล็กทรอนิกส

คอ.ม.

ไฟฟา

คอ.บ.

คอมพิวเตอร

อาจารย

วศ.บ.

ไฟฟา

อาจารย

วศ.บ.

คอมพิวเตอร

ผศ.

วศ.ม.

เครื่องกล

วศ.บ.

เครื่องกล

วศ.ม.

อุตสาหการ

อส.บ.

เทคโนโลยี
อุตสาหการ
วิศวกรรมไฟฟา

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2542
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,
2533
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,
2523
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี , 2552
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2544
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,
2538
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,2526
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,
2539
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,2545
ส.เทคโนโลยีราชมงคล
,2539
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,2550
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,2543
ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
2548
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2540

อาจารย

ผศ.

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
17

18

-

-

22

22

20

22

20

20

20

20

16

16

16

16

20

20

20

20

22

22

22

22

18

18

18

18
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา จึงกําหนดใหนักศึกษา
เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึน้
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญ
 หาที่เกิดขึน้ จริง
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสถาน
ประกอบการได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
การทําโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพื่อการแกปญหาหรือ
ประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ผูรวม
โครงงานจํานวนไมเกิน 3 คนตอโครงงาน กําหนดใหมกี ารศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทํา
รายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การคนควาขอมูล วางแผน และออกแบบแนวทางการแกปญหา ตลอดจนการประยุกตเทคโนโลยีใหมๆ
จัดทํา หรือ สรางผลงานอันเกิดประโยชนตอสายวิชาที่เรียนมาโดยตรง หรือตอสังคมสวนรวม ใชเครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณอยาง มีประสิทธิภาพที่สุด การนําเสนอผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
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(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและนระบบองคประกอบตาง ๆ หรือประเมิ
ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไป
ประยุกต
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ หรือการประยุกตซอฟแวรที่ใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสื บ ค น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช ใ นการแก ไ ขป ญ หาอย า ง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
ดานทักษะพิสยั
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองผานวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทําเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการตามแผน
ในเคาโครงที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแตงตั้งรูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่คณะกรรมการกําหนดตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม ถ อมตนและทําหนาที่ สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เป นพลเมืองดี รั บผิ ดชอบตอตนเอง วิ ชาชีพ เคารพในสิ ท ธิ ท างป ญ ญาและข อ มู ล ส ว นบุ ค คล การใช
และสังคม
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกตอง นอกจากนี้อาจมีการ
จัด คา ยพัฒนาชุมชน เพื่ อ ใหนัก ศึ ก ษามี โอกาสประยุก ต ห รือ
เผยแพรความรูที่ไดศึกษามา
(2) มี ค วามรู พื้ น ฐานในศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพื้นฐานของศาสตรและสราง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฎิ บั ติ อ ยู ใ นเกณฑ ดี ความเชื่ อ มโยงระหว า งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ มี ป ฏิ บั ติ ก าร
สามารถประยุ ก ต ไ ด อ ย า งเหมาะสมในการ แบบฝก หัด โครงงาน และกรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอในระดับสูง
ประยุกตองคความรูกับปญหาจริง
(3) มี ค วามรู ทั น สมั ย ใฝ รู และมี ค วามสามารถ รายวิ ช าเลื อ กที่ เ ป ด สอนต อ งต อ ยอดความรู พื้ น ฐานในภาค
พั ฒ นาความรู เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มีโจทยปญหาที่ทา
และพัฒนาสังคม
ทายใหนักศีกษาคนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพ
(4) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาได ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือโครงงาน ให
อยางเปนระบบและเหมาะสม
นักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหา แทนการทองจํา
(5) มีความสามารถทํ างานร ว มกับผู อื่น มี ทัก ษะ โจทย ป ญ หาและโครงงานของรายวิ ช าต า ง ๆ ควรจั ด แบบ
การบริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ
คณะทํ า งาน แทนที่ จ ะเป น แบบงานเดี่ ย ว เพื่ อ ส ง เสริ ม ให
นักศึกษาไดฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ
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(6) รูจักแสวงหาความรู ด วยตนเองและสามารถ ตองมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล รวบรวม
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
ความรูที่นอกเหนือจากที่ไดนําเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร
ความรู ที่ ไ ด ร ะหว า งนั ก ศึ ก ษาด ว ยกั น หรื อ ให กั บ ผู ส นใจ
ภายนอก
(7) มี ค วามสามารถในการใช ภ าษาไทยและ มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ย นความคิดเห็น ในหมูนัก ศึก ษา
ภาษาต า งประเทศในการสื่ อ สารและใช หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การแสวงหาความรู ที่
เทคโนโลยีไดดี
ทันสมัย การเผยแพร การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู
(8) มี ค วามสามารถวิ เ คราะห ออกแบบ พั ฒ นา ต อ งมี วิ ช าที่ บู ร ณาการองค ค วามรู ที่ ไ ด ศึ ก ษามา (เช น วิ ช า
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรง โครงงานวิศวกรรม) ในการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง
ตามขอกําหนด
และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรตามขอกําหนด

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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ค. หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
(4)เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
(5)เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6)สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
(7)มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้น หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรตองมีวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร
อาจารยที่สอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไมจําเปนตองเปน
ขอสอบ อาจใชก ารสังเกตพฤติก รรมระหวางทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณ ธรรม
จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไมผาน
เกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มกอนจบการศึกษา
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของสถาบันฯ นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการ
ทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไม
กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยก
ยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
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(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูแ ละความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกบั งานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ
ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไป
ประยุกต
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ หรือการประยุกตซอฟแวรที่ใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฎิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนีค้ วรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทํา
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(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสื บ ค น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช ใ นการแก ไ ขป ญ หาอย า ง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใชคอมพิวเตอร
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่
เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอ
สังคม
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับ
ผูอื่น ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกีย่ วของได
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเ ทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกีย่ วของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตางๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบทีก่ ําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตาง ๆที่ได
ศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
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2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3 ) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2)
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่อง
ก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูใ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซ่ ับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

3.ทักษะทาง
ปญญา

2.ความรู

1

2

3

4

1

2

3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

●    ● ●   ● ● ● ● ● ●     ● ●

01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

  ● ●  ●   ● ● ● ● ●   ●   ● ●

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ

●   ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ●

01-001-109 วรรณคดีไทย

●    ● ●  ● ● ● ● ●  ●      ●

01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ

●   ● ● ●  ● ● ● ● ●  ●  ●   ● ●
                   

01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206

ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2

2

3

4

5

3.ทักษะทาง
ปญญา

2.ความรู

1

2

3

4

1

2

3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

2

3

4

5

3.ทักษะทาง
ปญญา

2.ความรู

1

2

3

4

1

2

3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
02-001-101
02-001-103

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน

2 3

4

5

4.ทักษะ
3.ทักษะทาง
ความสัมพันธ
ปญญา
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

2.ความรู

1

2 3

4

1 2 3

1

2

3

4

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-005-101 พลศึกษา
01-005-116 ลีลาศ
01-005-124 กีฬาประเภททีม
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล
01-006-101 นันทนาการ
01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

1.คุณธรรม จริยธรรม

1




2 3 4 5
   
   
   

2.ความรู

1 2 3 4
   
   
   

3.ทักษะทาง
ปญญา
1




2




3




4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   

     

            



     

            



     

            



     

            



     

            



     

            



70
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
(1) มี ความรู และความเข าใจทางคณิ ตศาสตร พื้ นฐาน วิ ทยาศาสตร พื้ นฐาน วิ ศวกรรมพื้ นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน
ทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็น
ที่เหมาะสม
(2) สามารถเป น ผูริเ ริ่ มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งส ว นตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกีย่ วของได
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

2 3 4

5

2.ความรู

1

2

3

4

3.ทักษะทางปญญา

5

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง 6. ทักษะ
ตัวเลขการสื่อสาร และการ พิสยั
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3

02-311-108 แคลคูลัส 1
สําหรับวิศวกร
02-311-109 แคลคูลัส 2
สําหรับวิศวกร
02-311-211 แคลคูลัส 3
สําหรับวิศวกร

                        

02-411-103 เคมีสําหรับ

                        

วิศวกร
02-411-104 ปฏิบัติการเคมี
สําหรับวิศวกร
02-511-107 ฟสิกส 1
สําหรับวิศวกร
02-511-108 ปฏิบัติการฟสิกส
1 สําหรับวิศวกร
02-511-109 ฟสิกส 2
สําหรับวิศวกร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

02-511-110 ปฏิบัติการ
ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
04-211-101 กลศาสตร
วิศวกรรม
04-311-101 การฝกพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม 1
04-311-102 การฝก
พื้นฐานทางวิศวกรรม 2
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
04-311-104 เขียนแบบ
วิศวกรรม
04-011-301 การเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษา
04-213-302 การฝกงาน
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
04-213-301 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

2.ความรู

3.ทักษะทางปญญา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
6.ทักษะ
ตัวเลขการสื่อสาร และการ
พิสัย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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3.3 หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและหรือการประยุกตซอฟตแวร ฮารดแวรที่ใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆในกลุม
ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําในประเด็นที่เหมาะสม
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(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรตรรกศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-412-201 วิศวกรรมไฟฟา

2

3

4

5

2. ความรู

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 6.ทักษะพิสัย
บุคคล
ตัวเลข การสื่อสารและ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

2

04-412-206 ภาษาเชิงวัตถุ
04-412-207 คณิตศาสตรวิศวกรรม
04-412-208 ระบบปฏิบัติการ
04-412-310 ไมโครโปรเซสเซอร
04-412-311 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
04-412-312 การโปรแกรมระบบ
04-412-313 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับ
วิศวกรรม
04-412-314 เครือขายคอมพิวเตอร
04-412-315 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร

4

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

                               

               
04-412-202 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
   
          
             
04-412-203 วงจรดิจิตอลลอจิก
 
          
04-412-204 คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล     
04-412-205 วงจรอิเล็กทรอนิกสและการวัด
ทางคอมพิวเตอร

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
04-412-316 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
04-412-317 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

2

3

4

5

2. ความรู

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 6.ทักษะพิสัย
บุคคล
ตัวเลข การสื่อสารและ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

                           
 





 

 

  
 

04-412-419 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร

                              

04-413-401 ปฎิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร
04-413-402 การออกแบบระบบตัวเชื่อม
ประสานไมโครโปรเซสเซอร
04-413-403 การรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ
04-413-404 คอมพิวเตอรกราฟก
04-413-406 การออกแบบระบบดิจิตอล



      





04-412-318 วิศวกรรมซอฟตแวร
04-412-319 ระบบฐานขอมูล
04-413-415 การฝกงานทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
04-413-414 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
04-413-400 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ขั้นสูง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
04-413-407 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
04-413-409 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
04-413-410 การประมวลผลสัญญาณภาพ
04-413-411 ปญญาประดิษฐ
04-413-412 การประมวลผลดวยโครงขายเซลล
ประสาท
04-413-413 ระบบการฝงตัว

2


 
 



3

4

5

2. ความรู

6

7

1

    
    
    
  


2

3

4

5

6

 


 

 

7

8

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 6.ทักษะ
บุคคล
ตัวเลข การสื่อสารและ พิสยั
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

2

3

4



    
    

          

2

3

4

5

            

1

2

3

4

      
 
    
       
       

                    

    

6

   

        

1

2

3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัด ผลและการสําเร็ จการศึ กษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช า มี ก ารประเมิ น ทั้ ง ในภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ และมี ค ณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวให
เปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพี่อใชในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรูของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห ลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใช
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใชการประเมิน
ดังนี้
1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางาน
ในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติ
ดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน
ตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ เพื่อ
เพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั อยาง
ตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
หรือการลาเพือ่ เพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่องสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณรวมทั้งการตีพิมพเผยแพร
งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอืน่ ๆ
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3) ส ง เสริ ม การทํ า วิ จั ย สร า งองค ค วามรู ใ หม เ ป น หลั ก และเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เปนรอง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมคี ณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยโดยอาจารยและ
นักศึกษาสามารถกาว
ทันหรือเปนผูน ําในการ
สรางองคความรูใหมๆ
ทางดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
2. กระตุนใหนักศึกษา
เกิดความใฝรูมีแนว
ทางการเรียนทีส่ รางทั้ง
ความรูความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพ ที่ทัน
สมัย
3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตร ใหมี
คุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ
3ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให
มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี
แนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจํา
วิชาใหนักศึกษาไดศกึ ษาความรูที่ทัน
สมัยดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และ
หรือผูชวยสอน เพื่อกระตุนให
นักศึกษาเกิดความใฝรู
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาโทหรือหรือเปนผูมี
ประสบการณหลายปมีจํานวน
คณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน

การประเมินผล
1.หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับมาตรฐานที่
กําหนดโดยหนวยงานวิชาชีพดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอรและมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ
2.จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และวิชา
เรียนที่มีแนวทางใหนกั ศึกษาไดศึกษาคนควา
ความรูใหมไดดวยตนเอง
3.จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิประสบการณ
และการพัฒนาอบรมของอาจารย
4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการเรียนรู
และบันทึกกิจกรรมในการสนับสนุนการ
เรียนรู
5.ผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารย
ผูสอนและการสนับสนุนการเรียนรูของ
ผูสนับสนุนการเรียนรูโดยนักศึกษา
6.ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯทุก 2 ป
7.ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ป
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เปาหมาย

การดําเนินการ
การประเมินผล
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนํา 8.ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา
ทุกๆ 2 ป
ในทางวิชาการ และหรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอรหรือในดานที่เกีย่ วของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรให
ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป
และภายนอกอยางนอยทุก 4ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
อาจารยอุปกรณ เครื่องมือวิจัย
งบประมาณ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดย
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจายตอนักศึกษาหนึ่งคนตอป และมีการคํานวณรายรับจากงบประมาณแผนดิน และ
รายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเพียงพอตอการดําเนินการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
1) หองปฏิบัติการ communication and computer network
2) หองปฏิบัติการ electrical measurement and instrumentation
3) หองปฏิบัติการ electronic engineering
4) หองปฏิบัติการ electronic design automation
5) หองปฏิบัติการ digital system design
6) หองปฏิบัติการ programming languages and compilers
7) หองปฏิบัติการ software engineering
8) หองปฏิบัติการ system programming
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9) หองปฏิบัติการ microprocessor interfacing system designs
10) หองปฏิบัติการ micro computer to industrials and micro controllers
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) จัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ และสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง
3) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทําหนาทีป่ ระเมินความพอเพียงของหนังสือ
ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยัง
ตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดว ย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
1.จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
และชองทางการเรียนรู ที่
เพียบพรอมเพือ่ สนับสนุน
ทั้งการศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียน และเพื่อ
การเรียนรูไดดว ยตนเอง
อยางเพียงพอมีประสิทธิ
ภาพ

การดําเนินการ
1. จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอรทมี่ ีความพรอมใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การสอน และการปฏิบัติการ
รวมทั้งการทบทวนการเรียน
2. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตําราและสื่อดิจิตอลเพื่อ
การเรียนรู

การประเมินผล
1.รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนเครื่องมืออุปกรณ
ตอหัวนักศึกษาชั่วโมงการใชงาน
หองปฏิบัติการและเครื่องมือ
2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียนที่มกี าร
ฝกปฏิบัติดวยอุปกรณตาง ๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
ดิจิตอล วัสดุฝก ที่มีใหบริการ และสถิติการใช
งานหนังสือตํารา สื่อดิจิตอล
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การใหบริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ
การปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ ปริญ ญาตรี พ .ศ . 2548โดยมี คุณ สมบัติ คื อ สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโทขึ้ น ไป ทางสาขาวิ ชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอรหรือที่เกี่ยวของ เชน วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมซอฟตแวร และ
วิทยาการคอมพิวเตอร เปนตน
2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
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3) มี ค วามรู มี ทัก ษะในการจัด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ของนั ก ศึ ก ษาและมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลการเรียนการสอนและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และได
บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
มีนโยบายในการเชิญอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มารวมสอนในบางหัวขอที่ตอ งการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวยการสอบขอเขียนและการสอบ
สัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
หนวยงานสนับสนุนใหเขาฝกอบรมในชวงปดภาคการศึกษา เพื่อใหมีประสบการณจริงในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งดานความรูแ ละประสบการณในการสนับสนุนการเรียนการสอน ตามหนาที่ของบุคลากรที่
รับผิดชอบในสาขานั้นๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
1) จัดใหมีอาจารยทปี่ รึกษา
2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
3) มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
4) มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
5) มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
ใหเปนไปขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผูใชบัณฑิต
1) ใหมีการสํารวจประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวะการไดงานทําของบัณฑิต และ
จากแหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการแรงงาน
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2) ใหมีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมือ่ ครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอย
รอยละ80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)
X
X
X
X
X
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และประสบการณ
X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
X
X
X
X
X
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
X
X
X
X
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
X
X
X
X
X
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม

ปที่ 1 ปที่ 2
X
X

ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
X
X
X

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
1) การประชุ ม ร ว มของอาจารย ใ นสาขาวิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอคํ า แนะนํ า รวมทั้ ง
ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
2) อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ประชุมเพื่อขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยทาน
อื่น หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
3) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน และประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา
จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
2) การประเมินการสอนของอาจารย โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร
3) การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
4) ทําการสํารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย โดยแจกแบบประเมินใหกับนักศึกษาใน
แตละรายวิชากอนสิ้นภาคการศึกษา ขอมูลที่ไดจะถูกวิเคราะหโดยคณะวิศวกรรมศาสตร และสงใหอาจารย
ผูสอนแตละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใชเปนผลปอนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของอาจารย
แตละทาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กลยุทธการประเมิน
มีกลยุทธการประเมินผล วาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริง เพื่อนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการ
สอนใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับที่ตองการ ไดมีวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณ
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อักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา
การประเมิ น ผลของแต ล ะรายวิ ช าเป น ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ส อน เช น การสอบข อ เขี ย น การสอบ
สัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การ
ประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูบริหาร
หลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคม
วิชาชีพ สําหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน
การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมินวาบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเปนผู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใช
ความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปน ทําดวยการจําลองสถานการณตาง ๆ เพื่อ
สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาว า มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต อ งการหรื อ ไม เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการประเมิ น
นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่นักศึกษาไดเรียนวิชา
ประสบการณภาคสนาม หรือผูจางงานหลังจากที่เปนบัณฑิตบออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก
นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ .2548 ขอ 12 วาดวย
เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ .ศ .2549 วาดวยมาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต
3) ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของแตละสถาบันอุดมศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชาจะทําใหทราบปญหาของการบริหาร
หลักสูตร กรณีที่พบปญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานัน้ ๆ ไดทันทีซงึ่ ก็จะเปนการปรับปรุงยอย
ซึ่งทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ข ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ง คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

