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แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทน
สูงกว่า ขณะเดียวกัน การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนทาให้การดูแล
และป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์นั้นเป็นไปอย่างลาบากมากขึ้น ตลอดจนปัญหาการก่อ
การร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจาเป็นต้องให้
ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องในการใช้คอมพิวเตอร์ในกลุ่มวัยกาลังศึกษา
การส่ งเสริมการใช้คอมพิ ว เตอร์เป็น กลไกด้ านหนึ่งของการขับเคลื่ อ นกระบวนการพัฒ นาทุ ก
ขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้ ” ในการพัฒ นาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามลาดับขั้นตอน
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่และดาเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร จึงจ าเป็ น ต้อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีความพร้อมซึ่งจะปฏิบัติงานได้ทันที และมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับพันธกิ จของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ
12.2.2 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต
ภาคบริการ และชุมชน
12.2.3 ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12.2.4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
มี 2 ส่วน ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทุกกลุ่มวิชา ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
และหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ใช้เรียนร่วมกันทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่ วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทุกสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ต้องเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

5

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า นวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ด้ า นระบบเครื อ ข่ า ย
ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ และด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ มีทักษะ
และประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสาหรับการทางาน การแก้ปัญหาและการพัฒ นาองค์
ความรู้ ในสาขาวิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณตามหลั ก วิ ช าชี พ เข้ าใจ
ในสถานการณ์ ข องโลกและสั งคม เป็ น บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ที่ พึ งประสงค์ ข องสั งคมและตลาดงาน พร้อ มต่ อ
การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอนาคตได้
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ คู่คุณธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ
1.2.3 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานอุตสาหกรรม ราชการ และเอกชน
1.2.4 ผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอนาคต
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด
มาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด
- ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ
กับความต้องการของ
ต้องการของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมและ
- ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน - สนับสนุนบุคลากรด้านการ
การสอนและบริการวิชาการให้
เรียนการสอนให้ทางานบริการ
มีประสบการณ์จากการนา
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
ความรู้ มาปฏิบัติงานจริง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถในการ
ทางานของบัณฑิต
- งานวิจัยที่นาไปใช้ได้จริง
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
- การศึกษาต่อ
- การฝึกอบรม – ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษา ในปีการศึกษา
หนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 16 สัปดาห์ รวมทั้ง
เวลาสาหรับการสอบด้วย
(2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 16 สัปดาห์
รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลา
ศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษา ในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาค
การศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
(2) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายช่างอุตสาหกรรม (ปวช.) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านคอมพิวเตอร์
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดั บมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่
คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมมากขึ้น นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน และการแบ่งเวลา
ตลอดจน จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาแรกเข้า
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
2.4.3 จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในช่วงภาคฤดูร้อน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีแรก ให้กับนักศึกษาที่สนใจทุกคน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ภาคปกติ)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
รวม
60
120
180
240
คาดว่าจะจบการศึกษา
60
2.5.2 จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ภาคพิเศษ)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 2
25
25
25
ชั้นปีที่ 3
25
25
ชั้นปีที่ 4
25
รวม
25
50
75
100
คาดว่าจะจบการศึกษา
25

2564
60
60
60
60
240
60
2564
25
25
25
25
100
25

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับภาคปกติ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2560
1,800,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
3,600,000 5,400,000 7,200,000

ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
15,000 บาท/ภาคเรียน/คน
เงินงบประมาณแผ่นดิน
300,000
600,000
900,000 1,200,000
5,000 บาท/ปี/คน
รวมรายรับ
2,100,000 4,200,000 6,300,000 8,400,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่ายภาคปกติ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2560
2561
2562
2563
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวมข้อ 4)
3. ทุนการศึกษา

4,180,000
350,000
-

4,200,000
700,000
-

4,410,000
1,050,000
-

4,630,000
1,400,000
-

2564
7,200,000
1,200,000
8,400,000

2564
4,860,000
1,400,000
-
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4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

720,000
5,250,000

1,440,000
6,340,000

2,160,000
7,620,000

2,880,000
8,910,000

2,880,000
9,140,000

500,000
500,000
500,000
500,000
5,750,000 6,840,000
60
120

500,000
500,000
8,120,000
180

500,000
500,000
9,410,000
240

500,000
500,000
9,640,000
240

2.6.3 งบประมาณรายรับภาคพิเศษ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
25,000 บาท/ภาคเรียน/คน
รวมรายรับ
จานวนนักศึกษา

2560
1,250,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2,500,000 3,750,000 5,000,000

2564
5,000,000

1,250,000
25

2,500,000
50

5,000,000
100

3,750,000
75

5,000,000
100

2.6.4 งบประมาณรายจ่ายภาคพิเศษ (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวมข้อ 4)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย (25%)
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2562
2563

2560

2561

2564

715,000
312,500
1,027,500

1,270,000
625,000
1,895,000

1,825,000
937,000
2,782,000

2,380,000
1,250,000
3,630,000

2,380,000
1,250,000
3,630,000

-

-

-

-

-

1,027,500
25

1,895,000
50

2,782,000
75

3,630,000
100

3,630,000
100

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ก) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ข) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เช่น LA2011101
ST2012201 BA2013204
รหัสคณะ
EN คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
รหัสสาขาวิชา
04
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา
1 อนุปริญญา
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
กลุ่มวิชา
1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3-9 กลุม่ วิชาชีพเลือก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา

10
30
50
70
81

EN2052207

2
4
6
2

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
กลุ่มวิชาชีพบังคับ

นก. (ท-ป-น)

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

20
40
60
80
82

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
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- รายวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
(Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย
(Thai Literature)
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai Writing for Careers)

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

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
(English 1)
ภาษาอังกฤษ 2
(English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค
(Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
(English for Careers)
การอ่านภาษาอังกฤษ
(English Reading )
การฟังภาษาอังกฤษ
(English Listening)
การสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation)
ภาษาจีนพื้นฐาน
(Fundamental Chinese)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese for Communication)

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

รหัสวิชา
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ชื่อวิชา
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ
(Society and Economy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
สันติศึกษา
(Peace Studies)
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)
การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2500101
GE2500102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

ชื่อวิชา
พลศึกษา
(Physical Education)
ลีลาศ
(Social Dance)
กีฬาประเภททีม
(Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล
(Individual Sports)
นันทนาการ
(Recreation)

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102
-

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องต้น
(Introduction to Statistics)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Science in Daily Life)
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

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

กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
GE2810101
GE2810102

ชื่อวิชา
โลกในศตวรรษที่ 21
(World in 21st Century)
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
(Self Development for Careers)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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GE2810103
GE2810104
GE2810105

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
(Life and Positive Thinking)
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
(Activities for Health)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
GE2820101
GE2820102
GE2820103

ชื่อวิชา
ปกิณกคณิตศาสตร์
(Miscellaneous Mathematics)
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
(Science for Living)
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

- หมวดวิชาเฉพาะ
106 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
(Calculus 1 for Engineers)
ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
(Calculus 2 for Engineers)
ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers Laboratory)
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
(Physics 1 for Engineers)
ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
(Physics 1 for Engineers Laboratory)
ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
(Physics 2 for Engineers)
ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
(Physics 2 for Engineers Laboratory)
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
(Basic Engineering Training 1)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(1-6-2)
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EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
EN2041101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming for Computer Engineering)

3(2-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 7 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EN2042310 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Pre-Project)
EN2042403 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Project)
EN2042206 ระบบฐานข้อมูล
(Database System)

หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(0-9-0)
3(2-2-5)

(2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 11 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EN2042203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการ
(Data Structure and Algorithm)
EN2042204 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการ
(Data Structure and Algorithm Laboratory)
EN2042207 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
(Object Oriented Analysis and Design)
EN2042312 ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Software Laboratory)
EN2042404 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)

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

(3) กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 25 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EN2042101 การฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
(Practicum in Computer Engineering 1)
EN2042205 คณิตศาสตร์ดิสครีต
(Discrete Mathematics)

หน่วยกิต
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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EN2042201 คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
(Computer and Data Communication)
EN2042208 สัญญาณและระบบ
(Signals and Systems)
EN2042301 ระบบปฏิบัติการ
(Operating Systems)
EN2042302 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network)
EN2042303 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks Laboratory)
EN2042306 การฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
(Practicum in Computer Engineering 2)
EN2042307 เครือข่ายแบบทีซีพีไอพี
(TCP/IP Networks)
EN2042308 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(Computer and Information Security)
EN2042311 ปฏิบัติการเครือข่ายและการตั้งค่าขั้นสูง
(Advanced Network and Network Configuration Laboratory)

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

(4) กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 17 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EN2042202 วงจรดิจิทัลลอจิก
(Digital Logic Circuits)
EN2042209 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
(Computer Organization and Assembly Language)
EN2042304 ไมโครโพรเซสเซอร์
(Microprocessors)
EN2042305 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์
(Microprocessors Laboratory)
EN2042309 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture)
EN2042102 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Circuits and Electronics)
EN2042103 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Circuits and Electronics Laboratory)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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- กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)
EN2002401 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6(0-40-0)
(Cooperative Education for Computer Engineering)
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิชาชีพ
เลือกอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แทนวิชาสหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
EN2042402 การฝึกงานสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(0-40-0)
(Practice for Computer Engineering)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก

9 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EN2042405 การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโครโพรเซสเซอร์
(Microprocessor Interfacing System Design)
EN2042406 คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นพื้นฐาน
(Fundamentals of Computer Graphics)
EN2042407 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
EN2042408 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)
EN2042409 ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
EN2042410 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
(Advanced Digital System Design)
EN2042411 ระบบฝังตัว
(Embedded System)
EN2042412 การประมวลผลแบบกริด
(Grid Computing)
EN2042413 การประมวลผลกลุ่มเมฆ
(Cloud Computing)
EN2042414 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics)
EN2042415 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
(Introduction to Robotics)
EN2042416 การประมวลผลแบบขนาน
(Parallel Processing)

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

18

EN2042417 การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Device Programming)
EN2042418 ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
(Special Problems in Computer Hardware)
EN2042419 ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
(Special Problems in Computer Software)
EN2042420 โลกเสมือนผสานโลกจริง
(Augmented Reality)
EN2042421 การเรียนรู้ของเครื่อง
(Machine Learning)

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

- หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติและพิเศษ
GExxxxxxx
GE2201101
GE2500xxx
ST2031101
ST2051107
ST2051108
EN2031101
EN2041201
EN2042101

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
วิชากลุ่มภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 1
วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
รวม

หน่วยกิต
3
3
1
3
3
1
3
3
1
21

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 30

ทฤษฎี
3
3
0
3
3
0
1
2
0
15

ปฏิบัติ
0
0
2
0
0
2
6
2
3
15

ศึกษาด้วยตนเอง

6
6
1
6
6
1
2
5
0
33
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GE2201102
GE2300xxx
GE2500xxx
ST2031102
ST2051109
ST2051110
EN2041101
EN2042102
EN2042103

ทฤษฎี
3
3
0
3
3
0
2

ปฏิบัติ
0
0
2
0
0
2
0

ศึกษาด้วยตนเอง

3
0
17

0
3
7

6
0
36

ทฤษฎี
3
3
0
2
2
2
3
0
15

ปฏิบัติ
0
0
2
3
2
2
0
3
12

ศึกษาด้วยตนเอง

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
2
2
3
2

ปฏิบัติ
0
0
0
2
2
0
2

ศึกษาด้วยตนเอง

21

18

6

39

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษ 2
3
วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3
วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
1
แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
3
ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
3
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
1
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรม
3
คอมพิวเตอร์
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1
รวม
21

6
6
1
6
6
1
4

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 24
GE2600102
ST2041103
ST2041104
EN2031104
EN2042201
EN2042202
EN2042203
EN2042204

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
สถิติเบื้องต้น
เคมีสาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
เขียนแบบวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
วงจรดิจิทัลลอจิก
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการ
ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการ
รวม

หน่วยกิต
3
3
1
3
3
3
3
1
20

6
6
1
4
5
5
6
0
33

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 27
GExxxxxxx
GE2700102
EN2042205
EN2042206
EN2042207
EN2042208
EN2042209

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
คณิตศาสตร์ดิสครีต
ระบบฐานข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
สัญญาณและระบบ
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ
ภาษาแอสเซมบลี
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 24

6
6
6
5
5
6
5
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GExxxxxxx
GExxxxxxx
EN2042301
EN2042302
EN2042303
EN2042304
EN2042305
EN2042306
EN204xxxx

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
วิชากลุ่มบูรณาการ
ระบบปฏิบัติการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไมโครโพรเซสเซอร์
ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์
การฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
วิชาชีพเลือก 1
รวม

ทฤษฎี
3
2
2
3
0
3
0
0
x
xx

ปฏิบัติ
0
0
2
0
3
0
3
3
x
xx

ศึกษาด้วยตนเอง

หน่วยกิต
2
1
3
3

ทฤษฎี
2
0
2
2

ปฏิบัติ
0
2
2
2

ศึกษาด้วยตนเอง

3
2
1
1

3
0
0
0

0
2
3
3

6
1
0
0

3
19

x
xx

x
xx

x
xx

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ
40
40

ศึกษาด้วยตนเอง

หน่วยกิต
3
2
3
3
1
3
1
1
3
20

6
4
5
6
0
6
0
0
X
Xx

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
GExxxxxxx
EN2002301
EN2042307
EN2042308
EN2042309
EN2042310
EN2042311
EN2042312
EN204xxxx

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
วิชากลุ่มบูรณาการ
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
เครือข่ายแบบทีซีพีไอพี
การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการเครือข่ายและการตั้งค่าขั้นสูง
ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วิชาชีพเลือก 2
รวม

4
1
5
5

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
EN2042401 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวม

หน่วยกิต
6
6

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

0
0

21

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
EN2042403 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
EN2042404 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
EN204xxxx วิชาชีพเลือก 3
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
15

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

ทฤษฎี
0
3
x
x
x
xx

ปฏิบัติ
9
0
x
x
x
xx

ศึกษาด้วยตนเอง

0
6
x
x
x
xx
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานในการใช้ ภ าษาไทย ภาษากั บ การสื่ อ สาร ทั ก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่านและการเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การน าเสนอ ทั ก ษะการรั บ และการส่ ง สาร การพู ด เพื่ อ
การนาเสนอ การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความส าคัญ ประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์ และ
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
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GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขี ย นสารและค ากล่ า วในโอกาสต่ า ง ๆ การเขี ย นโครงการ การเขี ย นสารคดี การเขี ย นโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and public relations
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้สานวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนาตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต และ
การบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English 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
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
การเปรีย บเที ย บ ขั้น ตอนการปฏิบั ติในชี วิต ประจาวันและการเตือ น การกาหนดเงื่อนไข ข่าวสารข้อมูล การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison; instructions
and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่ เกี่ ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ ยวกับค าศัพท์และส านวนเกี่ยวกั บ
วิชาชีพ ใจความสาคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจาแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ ป้าย ประกาศ
และฉลาก การบรรยายกระบวนการ
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English usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and process
description; cause and effect relationship
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ น าไปใช้ ใ นอาชี พ ต่ า ง ๆ การพบปะผู้ ค นในสถาน
ประกอบการ การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุร กิจ การนาเสนอผลประกอบการ การบอก
คุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์
การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making business
decision; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding
culture in careers culture
GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ พ จนานุ ก รม การเดาความหมายของค าศั พ ท์ จ ากปริ บ ท องค์ ป ระกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and
reading techniques
GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่ างๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา การฟัง
ระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and
listening techniques
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GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอั งกฤษตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจ าวั น ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกที่ตั้ง
และทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions;
requests and offers; thanking and apologizing
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทัก ษะภาษาจีน เบื้อ งต้น ระบบพิน อิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ
การอ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and
answering questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ค าศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาจี น ที่ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น การสนทนาโต้ ต อบ การเขี ย น
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ
กระแส โลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
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Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; civics;
democracy and participation in politics; social problems and solutions
GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับ
มนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation
and human relations in organizations; communication and human relations; human relations in Thai
culture; religious principles and human relations
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่ มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย การตีความและ
การนาเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุ ท ธ์การบริ ห ารตนเอง เทคนิ ค การครองใจคน การสร้างผลผลิ ตและการปฏิ บั ติงานอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
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GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels
GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จั ดการที่ ดีแ ละความเสี่ ย งส าหรับ องค์ก ารสมัยใหม่ ปั ญ หา ผลกระทบและวิก ฤติก ารพั ฒ นาในสั งคมไทยและ
สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development;
good governance and risk management for modern organization; problems, impact, and crises of
development in Thai and global societies; technology and innovation for sustainable
development; green society and ecology; application of sufficiency economy philosophy and
the Royal projects
GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎหมายละระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การประกอบ
วิ ช าชี พ การคุ้ ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ์ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จริ ย ธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; Labour
Protection; relationlabour professional ethics; human-right; ethics and social responsibility
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GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย แนวคิด
การก่ อตั้ ง ปฏิ ญ ญา กฎบั ตรและที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ยน ความร่ว มมื อในการพั ฒ นาและเสาหลั กอาเซี ย น
ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development cooperation
and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a sustainable future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict
and violence in family, community, nation and among countries; non-violence conflict resolution
GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ
การคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้เครื่องมือ ทักษะ
การค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; Library’s information-resources storage systems; information resources searching and
tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ สรีรวิทยา
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
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Basic psychology; heredity; 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
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็ นมาของชนชาติ ไทย ลั กษณะสั งคม เศรษฐกิ จ การปกครองของไทย ความเชื่ อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government;
beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
การปรั บ ปรุ งบุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิ ต และการปรับ ตั ว มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค ลิ ก ภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment;
human relation and personality; perfect personality development
GE2400105

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒ นาตน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ การพัฒนาการทางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิตและ
การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-development;
transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; human relations in
modern organization and communication; mental health and happy life enhancement
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GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล รตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative research;
research ethics; research design; study procedures and data collection field data interpretation
and analysis; and report writing
GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎี การพั ฒ นา การวางแผน การก าหนดวัต ถุประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration
GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนา
สมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development; meditation
and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดั ช นี ม วลกาย รู ป แบบของการจั ด การแข่ ง ขั น และประเภทของกี ฬ า การบาดเจ็ บ จากการเล่ น กี ฬ าและ
การปฐมพยาบาล และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
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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
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ย วกั บลี ล าศ กฎ ระเบี ยบ และมารยาทของลี ล าศ รูป แบบของลี ล าศ
ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of
social dance; practice of social dance
GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบีย บ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัด การแข่งขัน
กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team
sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าประเภทบุ ค คล ฝึ ก ทั ก ษะการเล่ น กี ฬ าประเภทบุ ค คล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
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
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GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสาคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ
การอยู่ค่ายพักแรม 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
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้อ งต้น เมตริก ซ์แ ละตัว กาหนด กฎการนับ การเรีย งสับ เปลี่ย นและ
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
GE2600102

GE2600103

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis testing

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้ องต้ นเกี่ ยวกับมาตราชั่ ง ตวง วัด อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละและการประยุกต์
พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและ
การให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and
applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and income tax;
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ยวกับ วิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี วิท ยาศาสตร์กั บ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลั งงาน ไฟฟ้ าและการสื่ อ สารโทรคมนาคม รังสี และกั ม มั น ตภาพรังสี สารเคมี ในชี วิต ประจ าวั น
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in
everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้น ฐานทางสิ่ งแวดล้ อมและการจัดการทรัพยากร หลั กนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละการอนุรักษ์ มลพิษ สิ่ง แวดล้อ ม การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution;
environmental impact assessment and environment management
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101

โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัฒ น์ และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒ นา
ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning society and
21st century skills
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GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่
จาเป็นสาหรับการทางาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการและ
ความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on graduates;
necessary skills and characteristics to work; transformational leadership; personality; team work;
entrepreneurship and creative thinking to entrepreneurship and careers
GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การเรี ย นรู้ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง การคิ ด เชิ ง บวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
กาย การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายที่ เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้ ว ยตนเอง
การบริโภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬากับ
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption;
weight control; leisure and recreation activities; the application of sports science and exercise
for health
GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
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The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and nutrition;
the promotion of mental health
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101

ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิ คและแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ คณิ ตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิ ตพยากรณ์ คณิ ตกับ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical art;
mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพและ

ความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
GE2820103

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ วั ส ดุ ง านบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร วั ส ดุ ย านยนต์ วั ส ดุ ท าง
การแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for electric
appliance
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กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ST2031101

แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 1 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พีชคณิ ตเวกเตอร์ในสามมิติ ฟังก์ชัน ลิ มิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการ
ประยุกต์ รูปแบบยังไม่กาหนด การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จากัดเขตและการประยุกต์
Algebra of vectors in three dimensional space; functions, limits and
continuity, differentiation and applications, indeterminate forms; integration; techniques of
integration; definite integral and applications
ST2031102

แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 2 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์
หลายชั้นและการประยุกต์
Polar coordinates and parametric equations; vector valued functions of
one variable, calculus of vector valued functions of one variable; lines, planes and surfaces in
three dimensional space; Partial derivatives and applications; Multiple Integrals and applications
ST2041103

เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติ
พีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและ
สารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน
Basic of atomic theory and electronic structures of atoms; stoichiometry;
periodic properties, representative elements, non-metal and transition metals; chemical bonds;
properties of gas, solid, liquid and solution; chemical equilibrium and chemical kinetics; ionic
equilibrium
ST2041104

ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร

1(0-2-1)
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เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติพีริออดิก ธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน สารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนซ์ สมบัติของแก๊ส
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน
Instrumental and chemical equipment techniques; stoichiometry; periodic
properties, representative elements, non-metal and transition metals; ionic and covalent
compounds; gas properties, solid, liquid and solution; chemical equilibrium and chemical
kinetics; ionic equilibrium
ST2051107

ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 1 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เวกเตอร์ แรงและการเคลื่ อนที่ งานและพลั งงาน โมเมนตั มและการชน ระบบ
อนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลและคลื่นเสียง
Vectors; forces and motion; work and energy; momentum and collisions;
system of particles; motion of rigid bodies; vibrations; mechanical properties of matter; fluid
mechanics; introduction to heat and thermodynamics; mechanical waves and sound wave
ST2051108

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics 1 for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน ระบบอนุภาค
และการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพล
ศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลและคลื่นเสียง
Vectors; forces and motion; work and energy; momentum and collisions;
system of particles and motion of rigid bodies; vibrations; mechanical properties of matter; fluid
mechanics; introduction to heat and thermodynamics; mechanical waves and sound wave
ST2051109

ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 2 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่และ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์
Electrostatic; direct current; electromagnetism; alternating current;
fundamental electronics; electromagnetic waves; optics; modern physics and introduction to
quantum theory; atomic and nuclear physics
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ST2051110

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics 2 for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่และ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์
Electrostatic; direct current; electromagnetism; alternating current;
fundamental electronics; electromagnetic waves; optics; modern physics and introduction to
quantum theory; atomic and nuclear physics
EN2031101

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : งานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือกล การใช้เครื่องมือวัด งานตะไบ
งานเจาะ พื้นฐานงานเชื่อมไฟฟ้า การทาเกลียวด้วยมือ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
Basic Engineering about machine tools; using of measurement instruments;
filing; drilling; basic shield metal arc welding; making screw system; instrument and equipments
EN2031104

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิติ การกาหนดขนาด
และพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยและภาพคลี่ การสเก็ตช์ภาพ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial
drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; freehand
sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing
EN2041201

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด คอมพิ ว เตอร์ ประวั ติก ารเขี ย นโปรแกรม ส่ ว นต่ อ ประสานผู้ ใช้งาน ส่ ว นต่ อ
ประสานการสร้างโปรแกรม ส่ วนโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอต์ฟ แวร์ แนวคิดการประมวลผล EDP
อัน ตรกิ ริ ย า การออกแบบโปรแกรม พื้ น ฐานอั ล กอริ ทึ ม และระเบี ย บวิธีก ารพั ฒ นา ข้ อ มู ล ตั ว แปร พื้ น ฐาน
โครงสร้างข้อมูล โครงสร้างควบคุม การวนซ้า แฟ้มข้อมูลและฟังก์ชันในโปรแกรมมิ่งภาษาระดับสูง พร้อมด้ วยการ
สาธิตและทดลองในห้องปฏิบัติการ
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Programming history and computer concept; programming-interface, enduser-interface computer components; hardware and software interaction EDP concepts; basic
algorithms, program design and development methodology; data, variables, basic data
structures, control structures, iterations, files and functions in high-level language programming
with practical laboratory and experiment
EN2041101

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming for Computer Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การกาหนดวัตถุ การสร้างวัตถุ
การห่อหุ้มวัตถุ การพ้องรูปของวัตถุ การสืบทอดวัตถุ การกาหนดการเชื่อมต่อและนาไปใช้ของวัตถุ การทาหลาย
งานพร้อมกัน การติดต่อระหว่างงาน ศึกษาและทดลองสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ
Concept and principle of object-oriented programming; object definition,
Encapsulation, polymorphism, inheritance, interface and implement; class, concurrent and
thread programming; practice and test to create the object-oriented program
EN2002301

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์
งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและความปลอดภัย
การเขียนรายงานและการนาเสนองาน
Cooperative education process; selecting establishments and job
applications; job Interviews; personality development; labor law and professional ethics; quality
system and safety; report writing and presentation delivery
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
EN2042310

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(2-0-2)
Computer Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การค้นคว้าตามหมวดวิชาที่สนใจวัตถุประสงค์ของการออกแบบโครงงานด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม ขั้นตอนการดาเนินงาน วิธีการเขียนโครงงาน ตลอดจนการ
นาเสนอโครงงานเพื่อชี้แจงรายละเอียด การเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการวางแผนออกแบบโครงงาน
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Doing research based on students academic interest to achieve designed
projects in computer engineering; Choosing appropriate tools in working on a technical project;
fundamental research methods; academic writing and presentation; Project planning is the
essence emphasized through this course
EN2042403

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(0-9-0)
Computer Engineering Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2042310 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การค้นคว้าข้อมูล วางแผนและออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนการประยุกต์
เทคโนโลยีใหม่ ๆ จัดทา หรือ สร้างผลงานอันเกิดประโยชน์ต่อสายวิชาที่เรียนมาโดยตรง หรือต่อสังคมส่วนรวม ใช้
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การนาเสนอผลงาน
Doing research, planning and designing solution for an academic problem;
Application of an appropriate technology to create a new product contributing to computer
engineering or other related areas; effecitive application of tools in a project; project
presentation
EN2042206

ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจาลองข้อมูล การประมวลผล
ชุดคาสั่ง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบกระจาย ภาษาสืบค้นทางฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลทาง
กายภาพ
Database systems; relational database design; data modeling; transaction
processing; relational databases; distributed databases; database query languages; physical
database design
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
EN2042203

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการ
3(3-0-6)
Data Structure and Algorithm
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน สแตก คิว ลิงค์ลิสต์ ต้นไม้แบบทวิภาค กราฟ ชนิดข้อมูล
นามธรรม การวิ เคราะห์ ความซับ ซ้อนของอัลกอริทึม อัล กอริทึมทางการคานวณ อัลกอริทึมแบบเรียกตัว เอง
อัลกอริทึมการเรียงลาดับและการค้นหา
Basic data structures; stack; queue; link-lists; binary tree; graphs; Abstract
Data Types (ADT); algorithms complexity analysis; calculation algorithm; iterative and recursive
algorithms; sorting and searching algorithms
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EN2042204

ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการ
1(0-3-0)
Data Structure and Algorithm Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2042203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการ
ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการ
Laboratory on data structure and algorithm

EN2042207

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Analysis and Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิธีการแบบจาลองเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ การออกแบบและการทาให้ เกิดผล การวาง
เกณฑ์การกาหนดปัญหาด้วยเครื่องมือ วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์
Object oriented modeling methods; analysis design and implementation;
problem formulation with case tools; life cycle of software
EN2042312

ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Software Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

1(0-3-0)

กรอบแนวคิ ด การโปรแกรม; การเขี ย นโปรแกรมเชิ งโครงสร้ าง; การโปรแกรมเชิ ง
เหตุการณ์และการโปรแกรมแบบพร้อมกัน; การใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้งานโปรแกรม
Programming paradigms; programming constructs; event driven and
concurrent programming; using API
EN2042404

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วัฎ จักรการพัฒ นาระบบงาน (เอสดีแอลซี) กระบวนการพัฒ นาซอฟต์แวร์แบบน้าตก
และกระบวนการพัฒ นาซอฟต์แวร์แบบวนซ้า การพัฒ นาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ วิศวกรรมความต้องการ การ
ออกแบบซอฟต์แวร์ การบริห ารโครงการซอฟต์แวร์ร วมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินราคา และเวลาที่ใช้ใน
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การใช้ภาษายูเอ็มแอลในการออกแบบซอฟต์แวร์
System Development Life Cycle (SDLC); waterfall and iterative
approaches of developing software; Agile software development; requirements engineering;
software design; software project management including the concepts about cost and time
estimation; software testing; use of Unified Modeling Language (UML) to design software
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- กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
EN2042101

การฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Practicum in Computer Engineering 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

1(0-3-0)

ความรู้พื้น ฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือสาหรับการ
ออกแบบแผ่ น วงจรพิ ม พ์ แ ละ กระบวนการสร้ า งแผ่ น วงจรพิ ม พ์ การประกอบวงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ พื้ น ฐาน
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ การบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
Fundamentals of electrical engineering; electrical Instrument; tools for
designing and manufacturing process of printed circuit board; assembling basic electronic circuit
boards; computer components and installation of an operating system; computer maintenance
EN2042205

คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ วิธีการพิสูจน์ การนับ ทฤษฎีกราฟและ
แผนภาพต้นไม้ ความน่าจะเป็น ค่าคาดหวัง การกระจายตัวของค่าตัวอย่าง การประมาณค่า สถิติสาหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
Functions, relations and sets; basic logic; proof techniques; basics of
counting; graphs and trees; probability; expectation; sampling distribution; estimation; statistics
for computer engineering
EN2042201

คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
Computer and Data Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด สื่อนาสัญญาณ การส่งข้อมูล ในชั้น
กายภาพ การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณเฉพาะที่ และบริเวณ
กว้าง สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล การประมวลผลบนเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่
Data communication networks and open system standards; transmission
media; data transmission in physical layer; data link controls; technologies of local area
networks and wide area networks; communication architecture and protocols; Wireless and
Mobile Computing
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EN2042208

สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
Signals and Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั กการสัญญาณและระบบ ระบบที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาแบบเชิงเส้น การคอน
โวลูชั่น การแปลงลาปลาซ การแปลงแซด วงจรสองทาง การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ของสัญญาณและระบบเชิงเวลา
แบบไม่ต่อเนื่อง และแบบต่อเนื่อง ทฤษฎีการสุ่ม
Principle of signals and systems; linear time-invariant systems;
convolution; Laplace transform; the z-transform; two port circuits; Fourier analysis of discrete
and continuous time signals and systems; sampling theorem
EN2042301

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างระบบปฏิบัติการ กระบวนการ สายโยงใย การประสานเวลากระบวนการ
กาหนดการของตัวประมวลผลกลาง การติดตาย หน่วยความจาหลัก หน่วยความจาเสมือน โครงสร้างหน่วยเก็บ
มวลสูง โครงสร้างหน่วยเก็บมวลสูง ส่วนต่อประสานกับระบบแฟ้ม การทาให้เกิดผลของส่วนต่อประสาน ระบบ
รับเข้าและส่งออก การป้องกัน ความมั่นคง
Operating-system structures; processes; threads; process synchronization;
CPU scheduling; deadlocks; main memory; virtual memory; mass-storage structure; file-system
interface; file-system implementation; I/O systems; protection; security
EN2042302

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Network
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2042201 คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่าย อุปกรณ์ ในระบบเครือข่าย
สายสื่อสารสั ญ ญาณ การสื่ อสารเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ผ่ านตัวกลางต่าง ๆ ทั้ งมีส ายและไร้สาย แบบอ้างอิง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์โอเอสไอ โปรโตคอลเครือข่าย โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต ระบบหมายเลข
ไอพีและการแบ่งหมายเลขไอพี การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ระบบการสื่อสารแบบไร้สาย ความปลอดภัยใน
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น การดูแลรักษาเครือข่ายเบื้องต้น
Fundamental of computer networks; network type, networking
equipment, transmission media, communication networks both wired and wireless; OSI
reference model, network protocols, TCP/IP protocols, ethernet technology; IP system and IP
division; the connection between the network; wireless communication systems; security in
networking basics; primary care network
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EN2042303

ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2042302 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Laboratory on computer network

1(0-3-0)

EN2042306

การฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
1(0-3-0)
Practicum in Computer Engineering 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ หลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์ การประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก การควบคุมแบบอัตโนมัติ
การโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น
Laboratory on computer engineering tools; software development on a
modern operating system; principles of robotics; assembly of small robots; automatic robot
control; basic robotics programming
EN2042307

เครือข่ายแบบทีซีพีไอพี
3(2-2-5)
TCP/IP Networks
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แบบจาลองทีซีพีไอพี; แอดเดรสในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบชื่อโดเมน โพรโทคอลไอ
พี เออาร์พี ไอซีเอ็มพี ทีซีพี และยูดีพี โพรโทคอลหาเส้นทาง การหาเส้นทางในเครือข่ายมัลติคาสต์ ไอพีเวอร์ชัน 6
และโพรโทคอลประยุกต์ไอพีเวอร์ชั่น 6 การบริหารจัดการเครือข่าย
TCP/IP model; internet addresses; domain name system; IP, ARP, ICMP,
TCP and UDP protocols; routing protocols, multicast routing; IPv6 and other application
protocols; network management
EN2042308

การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Security
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2042201 คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การรักษาความมั่นคงเบื้องต้น การเข้ารหัสลับ (ทั้งในระบบกุญแจเดี่ยว และระบบกุญแจ
คู่) รวมไปถึงเรื่องลายเซ็น ดิจิทัล การพิสูจน์สิทธิ์แบบต่าง ๆ การยืนยันตัวบุคคล การรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสิทธิ์
และการบริหารระบบกุญแจรวม ความมั่นคงบนเครือข่ายไอพี การบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นในระบบเครือข่าย รูปแบบ
ของการบุกรุก การป้องกันโดยใช้ระบบไฟล์วอลล์ และซอฟต์แวร์รักษาความมั่นคงต่าง ๆ
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Basic computer security; cryptography (both symmetric key and
asymmetric key), digital signature; authentication, personal identifier, certificate and key
management; IP security; network intrusion, signature of attack, intrusion detection and
prevention using firewall and other security software
EN2042311

ปฏิบัติการเครือข่ายและการตั้งค่าขั้นสูง
1(0-3-0)
Advanced Network and Network Configuration
Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2042302 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โพรโทคอลการหาเส้นทาง การตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึง การออกแบบและการตั้งค่า
ระบบแลนเสมือน ระบบการสวิตช์ การออกแบบระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง การทางานร่วมกันของอุปกรณ์จาก
หลากหลายผู้ผลิต
Routing protocols; access control lists; design and configuration of virtual
LANs; switching systems; wide area network design; multi-vender device interoperability
- กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
EN2042202

วงจรดิจิทัลลอจิก
3(2-2-5)
Digital Logic Circuits
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎีสวิทชิ่ง พีชคณิตบูลีน การลดขนาดวงจรตรรกะให้เล็กที่สุด การออกแบบระบบ
ดิจิทัล วงจรรวมตรรกแบบผสม วงจรซีเควนเชียล หน่วยความจา การตรวจสอบวงจร วงจรแปลงข้อมูล
Switching theory; boolean algebra; logic minimization; digital systems
design; combinational logic circuits, sequential circuits; memory elements; formal verification;
data conversion circuits
EN2042209

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
3(2-2-5)
Computer Organization and Assembly Language
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้ างภายในของไมโครคอมพิ ว เตอร์ รี จิส เตอร์ บั ส ระบบ หน่ ว ยความจ าหลั ก
หน่วยความจาแคช อุปกรณ์สารองข้อมูลแบบต่างๆ หน่วยควบคุมการนาเข้าและแสดงผล อุปกรณ์ต่อพ่วง ต่างๆ
หลักการโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี โหมดการอ้างแอดเดรส กลุ่มคาสั่งเคลื่อนย้ายข้อมูล กลุ่มคาสั่ง คณิตศาสตร์
และลอจิก กลุ่มคาสั่งควบคุม การโปรแกรมแบบโมดูล แบบจาลองระบบการกระจาย การปรับปรุงประสิทธิภาพ
Microcomputer structure; register; system bus; main memory, cache
memory, secondary storage; I/O module, peripheral devices; assembly language programming,
addressing mode, data movement instructions; arithmetic and logic instruction; control
instruction, modular programming; distributed system models; performance enhancements
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EN2042304

ไมโครโพรเซสเซอร์
3(3-0-6)
Microprocessors
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2042202 วงจรดิจิทัลลอจิก
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทางานไมโครโพรเซสเซอร์กับรีจีสเตอร์ โครงสร้างภาษาแอสเซมบลี้และเครื่องมือ
พัฒนา โครงสร้างแบบ RISC และ CISC; อินพุตพอร์ต เอาต์พุตพอร์ต อุปกรณ์อินพุต อุปกรณ์เอาต์พุต บัส การ
ขัดจังหวะ กับคาสั่งแอสเซมบลี้ ภาษาซีกับเครื่องมือในการพัฒนา; การออกแบบระบบไมโครโพรเซสเซอร์ กับการ
ประยุกต์ใช้งาน
Microprocessor operations and basic structure with registers; assembly
language structure and development tool; CISC and RISC structures; input/output ports;
input/output devices, buses and interruptions with assembly commands; C language and
development tool; microprocessor design with applications
EN2042305

ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์
Microprocessors Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2042202 วงจรดิจิทัลลอจิก
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2042304 ไมโครโพรเซสเซอร์
ปฏิบัติการด้านการทางานของไมโครโพรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน
Practic in microprocessor operation and applications

1(0-3-0)

EN2042309

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Architecture
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2042209 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การวัดสมรรถนะ การแปลโปรแกรมระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง
การคานวณของคอมพิวเตอร์ การออกแบบซีพียูพื้นฐาน การไปป์ไลน์ การจัดลาดับหน่วยความจา และอินพุต/
เอาท์พุต โพรเซสเซอร์ขนาน หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ การทดสอบฮาร์ดแวร์
Computer technology; performance measurement; translation of highlevel programs into machine language; computer arithmetic; simple CPU design, pipelining;
memory hierarchies and I/O; parallel processors; modern computer architecture related topics;
hardware testing
EN2042102

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Circuits and Electronics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ คุณสมบัติของวัสดุ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้วและมอสเฟต ออปแอมป์และการออกแบบวงจรขยาย การ
แปลงระหว่างสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล
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Fundamentals of electric circuits; DC and AC circuits; electronic properties
of materials; diode; bipolar junction transistor(BJT) and metal–oxide–semiconductor field-effect
transistor(MOSFET); operational amplifiers and amplifier design; A/D and D/A conversions
EN2042103

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Circuit and Electronic Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2042102 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาที่เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Laboratories on Circuit and Electronic

1(0-3-0)

กลุม่ วิชาชีพเลือก
EN2042405

การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโครโพรเซสเซอร์
3(2-2-5)
Microprocessor Interfacing System Designs
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2042304 ไมโครโพรเซสเซอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ และตัวกระทาในระบบ เงื่อนไขสัญญาณ อุปกรณ์และเทคนิค
สาหรับระบบเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุต รูปแบบการส่งข้อมูล การแปลงแอนาลอกเป็นดิจิตอลและการแปลงดิจิตอล
เป็นแอนาลอก ระบบเชื่อมต่อสาหรับไมโครโพรเซสเซอร์ โมดูลฝั่งตัวและไอโอที ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการโปรแกรมควบคุมทางานและการออกแบบ
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; interfacing system for microprocessor, embedded
module and IoT; computer control system; practice to design and operational control programs
EN2042406

คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer Graphics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ขั้นตอนวิธีกราฟิกแรสเตอร์พื้นฐาน การ
แปลงเรขาคณิต ทัศนะ การพิจารณากาหนดพื้นผิวที่ปรากฏ การส่องแสงและการเรนเดอร์พื้นผิว
Fundamentals of computer graphics; basic raster graphics algorithms;
geometrical transformations; viewing; visible surface determination; illumination and surfacerendering
EN2042407

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2042208 สัญญาณและระบบ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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การออกแบบวงจรกรองเวลาต่อ เนื่ อ ง โมเดลเพื่ อการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
สัญญาณดิสครีต โครงสร้างของระบบเวลาดิสครีต เทคนิคการออกแบบวงจรกรองแบบผลตอบสนองอิมพัลส์อนันต์
และผลตอบสนองอิมพัลส์จากัด การแปลงอิลแบร์ตแบบดิสครีตและการวิเคราะห์เซฟสตรัม
Linear filter cicuit design; analysis model and system design; discrete
signal and sampling signal; disctete time structure; Infinite impulse response circuit and Finite
impulse response circuit designs; Discrete Hibert Transform and spectrum analysis
EN2042408

การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Image Processing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประมวลผลสั ญญาณภาพดิจิทัล การแปลงฮิสโตแกรม การขจัดสัญญาณรบกวน
การตรวจจับเส้นขอบ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การแบ่งส่วนภาพ การเข้ารหัสภาพ การบีบอัดข้อมู ลรูปภาพ
การรู้จาภาพ
principle of digital image processing; histogram transformation; noise
reduction; edge detection; image enhancement; image segmentation; image coding;
compression; Image recognition
EN2042409

ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2042205 คณิตศาสตร์ดิสครีต
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปัญญาประดิษฐ์ ค้นหาตามแบบ ค้นหาแบบไม่รู้ความพึงพอใจแบบมีข้อจากัดการค้นหา
แบบท้องถิ่น และการเพิ่มประสิท ธิภ าพ ตรรกเชิงประพจน์ และภาคแสดง การวางแผนภาษาธรรมชาติ การ
มองเห็น หุ่ นยนต์ กระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ เครือข่ายแบบเบย์ แบบจาลองมาร์คอฟ การเรียนรู้ของ
เครื่องจักร
Introduction artificial intelligence; search formalism, search uninformed
search; constraint satisfaction, local search and optimization; propositional logic, predicate logic;
planning, applications in NLP/vision/robotics, Markov decision processes, Baysian Networks,
Markov models, machine learning
EN20424010

การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Digital System Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2042202 วงจรดิจิทัลลอจิก
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระเบียบวิธีการออกแบบเชิงดิจิทัล การออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสมและเชิงลาดับ การ
ออกแบบวงจรตรรกะด้วยภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ การสังเคราะห์ วงจรตรรกะเชิงผสมและเชิงลาดับ ภาระกิจ
ภายหลังการสังเคราะห์วงจร
Ditigal design methodology; combinational and sequential logic design;
logic design with hardware description language; synthesis of combinatinal and sequential logic;
postsynthesis design tasks
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EN2042411

ระบบฝังตัว
3(2-2-5)
Embedded System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฝังตัว โปรแกรมแบบฝังตัว ระบบปฏิบัติการเวลาจริง การ
คานวณพลังงานต่า การออกแบบระบบเชื่อถือได้ วิธีการออกแบบ เครื่องมือสนับสนุน หน่วยประมวลผลแบบฝังตัว
หลายหน่วย ระบบฝังตัวบนเครือข่าย การเชื่อมต่อ ระบบสัญญาณผสม
Embedded microcontrollers; embedded programs; real-time operating
systems; low-power computing; reliable system design; design methodologies; tool support;
embedded multiprocessors; networked embedded systems; interfacing; mixed-signal systems
EN2042412

การประมวลผลแบบกริด
3(3-0-6)
Grid Computing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาจากัดความ องค์ประกอบและการจัดการทรัพยากรของกริดเทคโนโลยีและประโยชน์
ใช้งาน การประมวลผลแบบกระจายและการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมในกลุ่ม BOINC Globus การประมวลผลแบบ
ช่วยกันทางานบนคลัสเตอร์ ซอฟต์แวร์กลางที่ช่วยในการทางานแบบกริด การกระจายภาระโหลด การประยุกต์ใช้
งานต่าง ๆ ของระบบ กริด
Grid Computing definition; structure and component management of Grid
technology with applications; distributed processing and data storage; BOINC and Globus;
clustering technique; middleware on Grid Computing; load balancing, Grid applications
EN2042413

การประมวลผลกลุ่มเมฆ
3(3-0-6)
Cloud Computing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คุณ สมบั ติ ของการประมวลผลกลุ่ มเมฆ การบริก าร SaaS PaaS IaaS การท าแผนที่
ข้อมูล แนะนาการใช้ Hadoop MapReduce หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลแบบขนานบนกลุ่ม
เมฆ การบริการระบบประมวลผลในกลุ่มเมฆ
Cloud computing characteristics; software as a service, platform as a
service, infrastructure as a service, and data mapping; Introduction to Hadoop and mapreduce
or other software tools; parallel processing on cloud; processing service on cloud
EN2042414

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(2-2-5)
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การศึกษาทฤษฎี วิธีใช้งานเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบตัวอักษร องค์ประกอบ
ของการค้นคืนข้อมูลสารสนเทศและการใช้ประโยชน์โดยอาศัยความน่าจะเป็น บูลีน เวกเตอร์สเปส อัลกอริทึมการ
แบ่ งแยกข้อความอัตโนมัติ การประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง โปรแกรม R เครื่องมือและเทคนิคที่นิยมใช้งาน การ
เรียนรู้ของเครื่อง การรวมเอกสาร การตรวจสอบ การติดตาม
This course provides a comprehensive introduction to the theory and
implementation of the information-based systems; the information retrieval components
include retrieval models, automatic text categorization; clustering algorithms; evaluation based
on probabilistic; Boolean algebra; vector space, R programming; current tools and techniques;
machine learning; document summarization; and topic detection and tracking techniques
EN2042415

วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Robotics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาการของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ ตัวขับเคลื่อนของ
หุ่นยนต์ พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์สาหรับหุ่นยนต์ ตัวรับรู้ของหุ่นยนต์ แบบจาลองคอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับ
หุ่นยนต์ ระบบสื่อสารและควบคุมของหุ่นยนต์
Fundamentals of robotics; robot kinematics; robot actuators; basic
electronics for robots; robot sensors; computer graphics modelling for robots; robot
communication and control
EN2042416

การประมวลผลแบบขนาน
3(2-2-5)
Parallel Processing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประมวลผลแบบขนาน การจัดระเบีย บคอมพิวเตอร์สาหรับการคานวณแบบขนาน
การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิว เตอร์ ระบบปฏิบัติการส าหรับ การคานวณแบบขนาน ระบบฐานข้อมูล แบบ
กระจาย ภาษาโปรแกรมแบบขนาน
Fundamentals of parallel processing; computer organization for parallel
computing; communications and computer networks; operating systems for parallel computing;
distributed database systems; parallel programming languages
EN2042417

การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะ
3(2-2-5)
Smart Mobile Device Programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยี อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ การโปรแกรมส าหรั บ อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ ขึ้ น พื้ น ฐาน
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การต่อประสานกับอุปกรณ์รับรู้
บริการเว็บสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์

51

Principles of mobile device technology; basic mobile device
programming; user-interface design; database connection; network connection; sensor
interfacing; mobile web services; application publishing
EN2042418

ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
Special Problems in Computer Hardware
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์
Recent technology in computer hardware

3(3-0-6)

EN2042419

ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
Special Problems in Computer Software
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์
Recent technology in computer software

3(3-0-6)

EN2042420

โลกเสมือนผสานโลกจริง
3(2-2-5)
Augmented Reality
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สถาปัตยกรรมโลกเสมือนผสานโลกจริง ปฏิสัมพันธ์แบบสามมิติ เทคโนโลยีการติดตาม
ตาแหน่ง ฟังก์ชันทางภูมิศาสตร์ โปรแกรมโลกเสมือนผสานโลกจริงชนิดเซ็นเซอร์ ชนิดใช้เครื่องหมายและชนิดไม่
ใช้เครื่องหมาย เครือ่ งหมายกับภาพเคลื่อนไหว โลกเสมือนผสานโลกจริงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Augmented reality architecture; 3-D interaction; tracking technology;
geolocation functionality; augmented reality programming; sensors, fiduciary markers; multi
marker and markerless; marker with animation; Augmented reality and mobile devices
EN2042421

การเรียนรู้ของเครื่อง
3(2-2-5)
Machine Learning
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเรียนรู้เชิงสถิติ การจาแนกประเภทเชิงเส้น เครือข่ายนิวรัล ต้นไม้ตัดสินใจ ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน เครือข่ายแบบเบย์ การจาแนกประเภทข้อมูลด้วย เคเนียรเรสต์เนเบอร์ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้ ดูแล
การเรียนรู้เชิงวิวัฒนาการ การเรียนรู้แบบมีแรงเสริม
Probabilistic learning; linear discriminants; neural networks; decision trees;
support vector machines; bayesian networks; classification with k-nearest neighbors;
unsupervised learning; evolutionary learning, reinforcement learning
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กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
EN2042401

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6(0-40-0)
Cooperative Education for Computer Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติงานจริงด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะ
งานในตาแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทารายงานการปฏิบัติงานหรือรายงาน
การทาโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in computer engineering as an actual employee
according to the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work
report or project report under the supervision of the supervisor and teacher
EN2042402

การฝึกงานสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(0-40-0)
Practice for Computer Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การนาความรู้จากด้านวิศวกรรมศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการจริง โดยมี
เวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
About engineering career and apply that expertise to work in a workplace
by taking course at least eight weeks
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล
นายกร พวงนาค

นายสิทธิศกั ดิ์ วรดิษฐ์

นายวีระยุทธ คุณรัตนสิริ

นางสาววัลภา ภุมมะระ

นายวรินทร์ สุดคนึง

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

วศ.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วศ.บ.
ค.อ.บ.

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.

อาจารย์

อาจารย์

ผศ.

สาขาวิชา/วิชาเอก

วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Ph.D.
M.S.E.E.

Computer Engineering
Electrical Engineering

วศ.ม.
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วศ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2553
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พ.ศ.2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2536
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2548
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
พ.ศ. 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2559
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2539
University of WisconsinMadison, USA. ค.ศ.2012
University of WisconsinMadison, USA. ค.ศ.2009
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2541

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2560 2561 2562 2563

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นายนิลมิต นิลาศ

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

วศ.ม.

วศ.บ.
2

นายวณพันธ์ วัยวุฒิ

อาจารย์

วศ.บ.

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.

สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณ ทหารลาดกระบั ง
พ.ศ.2550
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2535
วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอม
เกล้าธนบุรี พ.ศ.2526

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2560 2561 2562 2563

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

10

10

10

10

10

10

10

10
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ลาดับที่
3

ชื่อ-นามสกุล
นางบุรัสกร อยู่สุข

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผศ.

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

4

นางสาวพรภัทร์ ศิรธิ รรมกุล

อาจารย์

Ph.D.
M.Sc.
วท.ม.
วศ.บ.

5

นางกมลพรรณ จารุวาระกูล

ผศ.

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.
6

นายยุทธนา สรวลสรรค์

อาจารย์

วศ.ม.

วศ.บ.
ค.อ.บ.

7

นายเกรียงไกร เหลืองอาพล

อาจารย์

วศ.ม.
ค.อ.ม.

ค.อ.บ.
9

นางสาวมัณฑนา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.

10

นายวิปัศย์ ปุยสาลี

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.
Information
Asian Institute of Technology
Management
Thailand, ค.ศ.2012
เทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบสารสนเทศ
พ.ศ.2542
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2540
Information Systems Claremont Graduate
and Technology
University, USA. ค.ศ. 2016
Information Systems Claremont Graduate
and Technology
University, USA. ค.ศ. 2014
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2552
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณ ทหารลาดกระบั ง
พ.ศ.2548
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2543
ไฟฟ้า-สื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2537
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณ ทหารลาดกระบั ง
พ.ศ.2550
วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล
อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2544
อิเล็กทรอนิกส์และ
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอม
คอมพิวเตอร์
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2538
วิศวกรรมไฟฟ้า
ม.เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
พ.ศ.2552
วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2544
คอมพิวเตอร์
สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล
พ.ศ.2538
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.
2557
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.
2552
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2561
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
พ.ศ.2556
สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงกาหนดให้นักศึกษา
เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจาเป็นใน
การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
(6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยของนั กศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพื่อการแก้ปัญ หาหรือ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ร่วมโครงงาน
จานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและทารายงานตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไข
ปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทาโครงงานได้ มี
ขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้ สังคม
กว้างขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือกรณีทางานโครงงานด้านเครื่องทดสอบ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏีใน
การทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทำเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ดาเนินการตามแผน
ในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่ คณะแต่งตั้ง รูป แบบและเกณฑ์ การประเมินเป็ นตามที่ค ณะกรรมการกาหนดตามหลั กการวัด และ
ประเมินผลการศึกษา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ถ่ อ มตนและท า ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพ
หน้ า ที่ เ ป็ น พลเมื อ งดี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยี ในการ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม
พัฒ นาสั งคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ อาจมีการจัดค่ายพั ฒ นาชุมชน
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามา
(2) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความ
ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหั ด
สามารถประยุ ก ต์ ได้ อ ย่ างเหมาะสมใน โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้
การประกอบวิช าชี พ และศึ ก ษาต่ อ ใน กับปัญหาจริง
ระดับสูง
(3) มี ค ว า ม รู้ ทั น ส มั ย ใ ฝ่ รู้ แ ล ะ มี รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ
ความสามารถพัฒ นาความรู้ เพื่อพัฒ นา และปรับ ตามวิวัฒ นาการของศาสตร์ มีโจทย์ปั ญ หาที่ ท้ าทายให้
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
(4) คิ ด เป็ น ท าเป็ น แ ล ะเลื อ ก วิ ธี ก าร ทุ ก รายวิ ช าต้ อ งมี โ จทย์ ปั ญ หา แบบฝึ ก หั ด หรื อ โครงงาน ให้
แ ก้ ปั ญ ห าได้ อ ย่ างเป็ น ระ บ บ แ ล ะ นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจา
เหมาะสม
(5) มี ค วามสามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น มี โจทย์ ปั ญ หาและโครงงานของรายวิ ช าต่ า ง ๆ ควรจั ด แบบ
ทักษะการบริหารจัดการและทางานเป็น คณะทางาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
หมู่คณะ
ได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
(6) รู้ จั ก แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองและ ต้ อ งมี ก ารมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาได้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล รวบรวม
สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น ได้ เป็ น ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้
อย่างดี
ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก
(7) มีความสามารถในการใช้ภ าษาไทยและ มีระบบเพื่อสื่ อสารแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นในหมู่นั กศึกษาหรือ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้ บุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การ
เทคโนโลยีได้ดี
เผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้
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(8) มี ค วามสามารถวิ เ คราะห์ ออกแบบ ต้องมีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา (เช่น วิชาโครงงาน
พั ฒ น า ติ ด ตั้ ง และป รั บ ป รุ ง ระบ บ วิศวกรรม) ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
ระบบคอมพิวเตอร์ตามข้อกาหนด
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดย
การทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน
ทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณ ธรรม จริย ธรรมในการสอนทุกรายวิช า รวมทั้ งการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณ ธรรม
จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒ นาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มี ค วามรู้ ในแนวกว้ า งของสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ ง เห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข้ า ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบรุณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยี
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่นการประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนำเสนอ
ข. หมวดวชิาเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับผู้อื่น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศจั ด กิจกรรมการเรีย นรู้ในรายวิช าต่างๆ ให้ นักศึกษาได้วิเคราะห์ ส ถานการณ์ จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในสภาพจริงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชาต่าง ๆที่ได้
ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
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(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2)
โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่อง
ก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ
การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
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ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   

 
   
   
 

 


แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัติทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธวี จิ ยั
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
จิตวิทยาทั่วไป

1











2











 

3













4







ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
5










 

1













2










3







4









  

1













2













3










ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
 
 
   
   
   
   
   
   
 
   

   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาทัองถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยคุณภาพเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาและประเมินโครงการ
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ

1












2












3












4












5












ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
1












2












3












4












1












2












3












ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108
GE2500101
GE2510102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1














2






3






















4













5













ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
1














2






3






4
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
GE2600102 สถิติเบื้องต้น
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
GE2700102 สิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
(4) เคารพสิ ทธิและรับ ฟังความคิดเห็ นของผู้ อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบรุณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญ หาสถานการณ์ ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็น การแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในสภาพจริงได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา
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ST2031101 แคลคูลสั 1 สาหรับวิศวกร
ST2031102 แคลคูลสั 2 สาหรับวิศวกร
ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสาหรับ
วิศวกร
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
สาหรับวิศวกร
ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
สาหรับวิศวกร
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทาง
วิศวกรรม 1

5.ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
6.ทักษะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสารและ
ปัญญา
พิสัย
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา
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EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
EN2041101 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
EN2002301 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา
EN2042310 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
EN2042403 โครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
EN2042203 โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธีการ

5.ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
6.ทักษะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสารและ
ปัญญา
พิสัย
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3







แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา
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EN2042204 ปฏิบัติโครงสร้างข้อมูล
และขั้นตอนวิธีการ
EN2042207 การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ
EN2042312 ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
EN2042404 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
EN2042101 การฝึกปฏิบัติทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
EN2042205 คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
EN2042206 ระบบฐานข้อมูล
EN2042201 คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารข้อมูล

5.ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
6.ทักษะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสารและ
ปัญญา
พิสัย
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3











































































































































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา
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EN2042208 สัญญาณและระบบ
EN2042301 ระบบปฏิบตั ิการ
EN2042302 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
EN2042303 ปฏิบัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
EN2042306 การฝึกปฏิบัติทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
EN2042307 เครือข่ายแบบทีซีพไี อพี
EN2042308 การรักษาความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
EN2042311 ปฏิบัติการเครือข่ายและ
การตั้งค่าขั้นสูง

5.ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
6.ทักษะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสารและ
ปัญญา
พิสัย
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3




























แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา
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EN2042202 วงจรดิจิทัลลอจิก
EN2042209 องค์ประกอบ
คอมพิวเตอร์และ
ภาษาแอสเซมบลี
EN2042304 ไมโครโพรเซสเซอร์
EN2042305 ปฏิบัติการไมโคร
โพรเซสเซอร์
EN2042309 สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
EN2042102 วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
EN2042103 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

5.ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
6.ทักษะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสารและ
ปัญญา
พิสัย
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3






















































































































































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา
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EN2042405 การออกแบบระบบ
ตัวเชื่อมประสานไมโคร
โพรเซสเซอร์
EN2042406 คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้น
พื้นฐาน
EN2042407 การประมวลผลสัญญาณ
ดิจิทัล
EN2042408 การประมวลผลสัญญาณ
ภาพดิจิทัล
EN2042409 ปัญญาประดิษฐ์
EN2042410 การออกแบบระบบ
ดิจิทัลขั้นสูง
EN2042411 ระบบฝังตัว
EN2042412 การประมวลผลแบบกริด
EN2042413 การประมวลผลกลุ่มเมฆ

5.ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
6.ทักษะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสารและ
ปัญญา
พิสัย
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3
















































































































































































































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา
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EN2042414 การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่
EN2042415 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
EN2042416 การประมวลผลแบบขนาน
EN2042417 การโปรแกรมอุปกรณ์
เคลื่อนที่
EN2042418 ปัญหาพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
EN2042419 ปัญหาพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
EN2042420 โลกเสมือนผสานโลกจริง
EN2042421 การเรียนรู้ของเครื่อง
EN2042401 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
EN2042402 การฝึกงานสาหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5.ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
6.ทักษะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสารและ
ปัญญา
พิสัย
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 ข้อ 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับ รายวิช าควรให้ นั ก ศึ กษาประเมิ น ผลการเรียนการสอนในระดั บ รายวิช าทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
แผนการสอน ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตรควรมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา ควรเน้นการทา
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจดาเนินการดังต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้ งานท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอสั มภาษณ์ และ/หรือการส่ งแบบสอบถาม เพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามระดับความพึง
พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่ จบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่
สูงขึ้นในสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ
2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน ซึ๋งกาหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.6 ความเห็ นจากผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ภายนอกที่ ประเมินหลั กสู ตรหรืออาจารย์ พิ เศษ ต่ อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียนและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ
- จานวนโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย
- จานวนสิทธิบัตร
- จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
- จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.4 กาหนดให้มีการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
2.5 ประเด็นการทวนสอบ ให้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
2.6 ดาเนินการทวนสอบหลังประกาศผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
2.7 จัดทารายงานผลการทวนสอบ การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาเสนอต่อคณะ
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นั กศึ กษาต้อ งลงทะเบี ย นเรีย นครบทุก รายวิช า ในทุ กหมวดวิช าที่ กาหนดไว้ในหลั กสู ต ร และมีผ ล
การศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนาแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ
และหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและ
อาจารย์ใหม่ โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับ แรก การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิช าการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
1.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
1.5 มีการประตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานทางด้วนวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
1.6 ส่ งเสริ ม การท าวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ เป็ น หลั ก และเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็ นอันดับแรกและที่ไม่ใช่วิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่งเสริม
การทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ
หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่ อให้ การจัดการศึ กษามีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท
และวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับดูแลการบริห าร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะ
โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลัก สูต รมีก ารติด ตามคุณ ภาพของบัณ ฑิต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ อย่า งน้อ ย 5 ด้า น คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจา
ทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กับ คณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูล สาหรับการปรับปรุงพัฒ นาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับ หรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒ นานักศึกษาให้ มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบั ณฑิตจึงมีการกาหนด
ระบบ กลไก เกี่ ย วกั บ การรั บ สมัครอาจารย์ เพื่ อให้ มีคุ ณ สมบั ติตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ตรที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดท าระบบการบริห าร
อาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามส าคัญ กับ กระบวนการออกแบ บหลัก สูต ร เพื ่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อ
ครบวงรอบการศึกษา
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หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรี ยนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อ
สารสนเทศที่มีความเพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ โดยมีทรัพยากรในการเรียนการสอน ดังนี้
(1) ห้องเรียนที่มีสื่อการสอนพร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียง รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทาโครงงาน โดยมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ
(2) ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียง รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทาโครงงาน โดยมี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
(3) เจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
(4) ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนมีห นั งสื อ ตาราและวารสารในสาขาวิช าที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจานวนคู่มือ
(5) เครื่องมืออุป กรณ์ ป ระกอบการเรีย นวิช าปฏิบั ติการระหว่างการสอนในวิช าปฏิบั ติการ ต่อจานวน
นักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:2
(6) เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรีย นวิชาปฏิบัติการระหว่างการสอนในวิชาปฏิบัติการ ต่อจานวน
นักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1
(7) ห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ากว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน
โดยมีปริมาณจานวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
(8) มีการสารวจความต้องการใช้ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูล
สาหรับการจัดสรรทรัพยากร
(9) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฏหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่าเสมออย่างมากทุก 4 ปี
(10)อาจารย์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 14 ว่า
ด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
- ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการหลักสูตร
ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
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- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วย มาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
X
X
X
X
X
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
X
X
X
X
X
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
X
X
X
X
X
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
X
X
X
X
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ประจาบรรจุใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
X
X
X
X
X
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
X
X
X
X
X
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
X
มากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนารวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนั กศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิ ธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมิน จากนัก ศึกษา โดยระบบประเมิน การเรีย นการสอนออนไลน์ และบัณ ฑิตที่จ บตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก

ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
ช

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ
บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จากัด
ภาคผนวก ซ คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน

103

104

105

106

107

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
ลาดับ

รหัสวิชา/รายวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ST2031101
ST2031102
ST2041103
ST2041104
ST2051107
ST2051108
ST2051109
ST2051110
EN2031101
EN2031104
EN2041201
EN2042101
EN2041101

14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25

EN2042102
EN2042103
EN2042201
EN2042202
EN2042203
EN2042204
EN2042205
EN2042206
EN2042207
EN2042208
EN2042209

26
27
28
29

EN2042301
EN2042302
EN2042303
EN2042304

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
เคมีสำหรับวิศวกร
ปฏิบัติกำรเคมีสำหรับวิศวกร
ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
กำรฝึกพื้นฐำนทำงวิศวกรรม 1
เขียนแบบวิศวกรรม
กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กำรฝึกปฏิบัติทำงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติกำรวงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรข้อมูล
วงจรดิจิทัลลอจิก
โครงสร้ำงข้อมูลและขั้นตอนวิธีกำร
ปฏิบัติกำรโครงสร้ำงข้อมูลและขั้นตอนวิธีกำร
คณิตศำสตร์ดิสครีต
ระบบฐำนข้อมูล
กำรวิเครำะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
สัญญำณและระบบ
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ
ภำษำแอสเซมบลี
ระบบปฏิบัติกำร
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ไมโครโพรเซสเซอร์

หน่วยกิต
รวม
3
3
3
1
3
1
3
1
3
3
3
1

หน่วยกิต
ทฤษฎี
3
3
3
0
3
0
3
0
1
2
2
0

หน่วยกิต
ปฏิบัติ
0
0
0
1
0
1
0
1
2
1
1
1

3

3

0

3
1
3
3
3
1
3
3
3
3

3
0
2
2
3
0
3
2
2
3

0
1
1
1
0
1
0
1
1
0

3

2

1

3
3
1
3

2
3
0
3

1
0
1
0
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ลาดับ

รหัสวิชา/รายวิชา

30
31
32
33
34

EN2042305
EN2042306
EN2002301
EN2042307
EN2042308

35
36
37
38

EN2042309
EN2042310
EN2042311
EN2042312

39
40

EN2042401
EN2042403

ปฏิบัติกำรไมโครโพรเซสเซอร์
กำรฝึกปฏิบัติทำงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ
เครือข่ำยแบบทีซีพีไอพี
กำรรักษำควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์และ
สำรสนเทศ
สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
กำรเตรียมโครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติกำรเครือข่ำยและกำรตั้งค่ำขั้นสูง
ปฏิบัติกำรซอฟต์แวร์ทำงวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
สหกิจศึกษำทำงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวม

หน่วยกิต
รวม
1
1
1
3

หน่วยกิต
ทฤษฎี
0
0
0
2

หน่วยกิต
ปฏิบัติ
1
1
1
1

3

2

1

3
2
1

3
0
0

0
1
1

1

0

1

6
3

0
0

6
2
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33

ภาคผนวก ง
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร

ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
1. ชื่อหลักสูตร
2. มาตรฐานหลักสูตร
3. โครงสร้างหลักสูตร

4. รายวิชาที่มีการ
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
หน่วยกิตรวม
144 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
106 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming) 3(2-2-5)
ระบบคอมพิวเตอร์ การศึกษากิริยาระหว่าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผล
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาระดับสูง

04-412-202 โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม (Data Structure and
Algorithm) 3(3-0-6)
โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน และการกระท้า
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาเรย์ สแตก คิว ลิงค์ลิสต์
ตาราง ต้นไม้แบบทวิภาค ต้นไม้แบบบี ฮีพ
และ กราฟ ชนิ ด ข้อมู ล นามธรรมในภาษา
ชั้ น สู ง กลยุ ท ธทางอั ล กอริ ทึ ม อั ล กอริ ทึ ม
ทางการค้ านวณ อั ล กอริทึ ม แบบกระจาย
อัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง และแบบท้าซ้า
การวิเคราะห์ ความซับซ้อนเชิงพื้นที่และเชิง
เวลา อั ล กอริ ทึ ม การเรี ย งล้ า ดั บ และการ
ค้นหา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
หน่วยกิตรวม
142 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
106 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming) 3(2-2-5)
แนวคิ ด คอมพิ ว เตอร์ ประวั ติ ก ารเขี ย น
โปรแกรม ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน ส่วนต่อ
ประสานการสร้างโปรแกรม ส่วนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอต์ฟแวร์ แนวคิด
การประมวลผล EDP อั น ตรกิ ริ ย า การ
ออกแบบโปรแกรม พื้นฐานอัลกอริ ทึม และ
ระเบี ย บวิ ธี ก ารพั ฒ นา ข้ อ มู ล ตั ว แปร
พื้นฐานโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างควบคุม
การวน ซ้้ า แฟ้ มข้ อ มู ล และฟั งก์ ชั น ใน
โปรแกรมมิ่งภาษาระดับสูง พร้อมด้วยการ
สาธิตและทดลองในห้องปฏิบัติการ
EN2042203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอน
วิธีการ (Data Structure and Algorithm)
3(3-0-6)
โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน สแตก คิว ลิงค์
ลิส ต์ ต้นไม้แบบทวิภ าค กราฟ ชนิดข้อมูล
นามธรรม การวิเคราะห์ ความซับซ้อนของ
อั ล กอริ ทึ ม อั ล กอริ ทึ ม ทางการค้ า นวณ
อัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง อัลกอริทึมการ
เรียงล้าดับและการค้นหา
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รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
04-412-206 การโปรแ กรม เชิ ง วั ต ถุ
(Object Oriented Programming) 3(2-25) หลั ก การและแนวความคิ ด ของการ
โปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ การก้ า หนดวั ต ถุ การ
สร้างวัตถุ การห่ อหุ้ มวัตถุ การพ้องรูปของ
วั ต ถุ การสื บ ทอดวั ต ถุ การก้ า หนดการ
เชื่อมต่อและน้าไปใช้ของวัตถุ การท้าหลาย
งานพร้อมกัน การติดต่อระหว่างงาน ศึกษา
และทดลองสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ
04-412-203 วงจรดิจิตอลลอจิก (Digital
Logic Circuits) 3(2-2-5)
ระบบจ้านวนและรหั ส การแปลงฐาน การ
แทนเลขฐานสิบด้ว ยเลขฐานสอง การบวก
ลบ คูณ และหาร พีชคณิตบูลีน ลอจิกเกต
ผั ง คาร์ โ นห์ การออกแบบวงจรจั ด กลุ่ ม
ได้แก่ วงจรแปลงรหัส วงจรถอดรหัส วงจร
เข้ า ร หั ส ว ง จ ร เป รี ย บ เที ย บ ว งจ ร
มัล ติเพล็ กเซอร์ วงจรบวก วงจรลบ การ
ออกแบบวงจรล้าดับ เช่น วงจรพัล ซ์ ฟลิ บ
ฟลอบ วงจรรี จิ ส เตอร์ วงจรนั บ วงจร
หน่วยความจ้า วงจรเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอล
และแอนาลอก
04-412-319 ระบบฐานข้อมูล (Database
System) 3(2-2-5 ลักษณะทั่วไปของระบบ
สารสนเทศ เทคนิ ค การเก็ บ ข้ อ มู ล การ
บริ ก ารข้ อ มู ล และการค้ น หาข้ อ มู ล การ
จัดระบบแฟ้มข้อมูล เทคนิคการเข้าถึงข้อมูล
แบบต่ า งๆ หลั ก การของระบบฐานข้ อ มู ล
และการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบ
ล้ าดั บ ชั้น แบบเครือ ข่าย แบบเชิ งสั ม พั น ธ์
และแบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
EN2042207 การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิ งวั ต ถุ (Object Oriented Analysis and
Design) 3(2-2-5) วิ ธี ก ารแบบจ้ า ลองเชิ ง
วัตถุ การวิเคราห์ การออกแบบและการท้า
ให้เกิดผล การวางเกณฑ์การก้าหนดปัญหา
ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วงจรชี วิ ต ของการพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์
EN2042202 วงจรดิจิทัลลอจิก (Digital
Logic Circuits) 3(2-2-5)
ระบบดิจิทัล พื้นฐาน พีช คณิ ตบูลีน การลด
ขนาดวงจรตรรกะให้เล็กที่สุด การออกแบบ
วงจรรวมตรรกแบบผสม วงจรเข้ า และ
ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กเซอร์ วงจรฟลิป
ฟลอป การออกแบบวงจรคอมไบเนชันและ
วงจรซีเควนเชียล การใช้คอมพิวเตอร์ช่ว ย
ออกแบบทางตรรกะ

EN2042206 ระบบฐานข้อมูล (Database
System) 3(2-2-5) ระบบฐานข้ อ มู ล การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจ้าลอง
ข้อมูล การประมวลผลชุดค้าสั่ง ฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบกระจาย ภาษา
สื บ ค้ น ท างฐ าน ข้ อ มู ล ก ารอ อ ก แ บ บ
ฐานข้อมูลทางกายภาพ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
04-412-204 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ข้อมูล (Computer and Data
Communication) 3(3-0-6)
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ความถี่ ช่ อ ง แบนด์ วิ ช มอดดู เลชั น บน
พื้ น ฐานของทฤษฎี สื่ อ สารแชนนอน การ
สื่อสารแบบอนาล็อก และดิจิตอล มัล ติเพ
ลกส์ ค วามถี่ ตั ว กลางที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สาร
ขบ วนการผสมสั ญ ญ าณ เชิ ง เส้ น การ
ออกแบบและวิเคราะห์วงจรที่ใช้ท้าการผสม
สั ญ ญาณและ ถอดสั ญ ญาณแบบต่ า ง ๆ
สั ญ ญาณรบกวนในการผสมสั ญ ญาณ เอ
เอ็ ม วิ ธี ก ารผสมสั ญ ญ าณ เชิ ง มุ ม การ
ออกแบบและ วิ เ คราะห์ ว งจรการผสม
สัญญาณเอฟเอ็ม สัญญาณรบกวนในระบบ
การผสมสั ญ ญาณแบบเอฟเอ็ ม การแลก
เปลี่ ย นระหว่ า งประสิ ท ธิ ภ าพกั บ ความ
ซับซ้อนของวงจร
04-412-311 ปฏิบตั ิการไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessors Laboratory) 1(0-2-1)
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี หรือ
ภาษาซี การตรวจสอบแก้ไขโปรแกรม การ
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ท ด ส อ บ ระ บ บ ไม โค ร โป รเซสเซอร์ การป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ไ มโคร โปรเซสเซอร์ในการควบคุม
04-412-208 ระบบปฏิ บั ติ การ (Operating
System) 3(2-2-5) ระบบปฏิ บั ติ ก ารของ
คอมพิ วเตอร์ ชนิ ดของระบบปฏิ บั ติการของ
คอมพิ วเตอร์ การแบ่ งปั น ทรัพยากร ความ
เข้ าใจเกี่ ย วกั บ เจตะสิ ก การจั ด การหน่ ว ย
ประมวลผล การจั ดการหน่ วยความจ้ า การ
จั ดการอุ ป กรณ์ การแบ่ งส่ วนความจ้ าและ
ชุดค้าสั่งเป็นส่วนและเป็นหน้า หน่วยความจ้า
เสมื อน ขั้ นตอนของการจั ด ตารางการ
ประเมินผลการท้างาน ปัญหาการติดตาย การ
ป้องกันแหล่งทรัพยากร ความมันคงและความ
ปลอดภั ย ของทรั พ ยากร การศึ ก ษากรณี
ตัวอย่าง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
EN2042201 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ข้อมูล (Computer and Data
Communication) 3(2-2-5)
เครื อข่ ายการสื่ อ สารข้ อ มู ล และมาตรฐาน
ระบบเปิด สื่อน้าสัญญาณ การส่งข้อมูล ใน
ชั้นกายภาพ การควบคุมในระดับเชื่อมโยง
ข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บ ริ เว ณ เฉ พ า ะ ที่ แ ล ะ บ ริ เว ณ ก ว้ า ง
สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล

EN2042305 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์
(Microprocessors Laboratory) 1(0-2-1)
ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาที่เกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์

EN2042301 ระบบปฏิ บั ติ การ (Operating
System) 3(2-2-5)
โครงสร้ างระบบปฏิ บั ติ ก าร กระบวนการ
สายโยงใย การประสานเวลากระบวนการ
ก้าหนดการของตัวประมวลผลกลาง การติด
ตาย หน่ ว ยความจ้ า หลั ก หน่ ว ยความจ้ า
เสมื อ น โครงสร้ า งหน่ ว ยเก็ บ มวลสู ง
โครงสร้างหน่วยเก็บมวลสูง ส่วนต่อประสาน
กับระบบแฟ้ม การท้าให้เกิดผลของส่วนต่อ
ประสาน ระบบรั บ เข้ า และส่ ง ออก การ
ป้องกัน ความมั่นคง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
04-412-314 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network) 3(3-0-6)
โครงสร้างขอบข่ายงานตัวแบบขอบข่ายงาน
สถาปั ต ยกรรมของข่ า ยงานแบบต่ า งๆ
สถาปัตยกรรมขอบข่ายงานเจ็ดชั้นแบบเปิด
ตามมาตรฐานOSI วิ ธี ก ารและ กระบวน
การในการท้ า งานของแต่ ล ะชั้ น การมอง
รูป แบบข่ายงานคอมพิ ว เตอร์แบบแบ่ งชั้ น
ต้น แบบข่ ายงาน พิ ธีการในการติ ดต่ อการ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งชั้ น การเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล
802.X การก้าหนดทางเดินของข้อมูล การ
ออกแบบชั้ น การขนถ่ า ยข้ อ มู ล ตั ว อย่ า ง
มาตรฐานในการขนถ่ายข้อมูล TCP/IP และ
X.25
04-412-315 ปฏิบัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Computer Network
Laboratory) 2(0-4-2)
การสื่อสาร ข้อมูลเชิงดิจิตอลบนมาตรฐาน
OSI IEEE-802.X TCP/IP IEEE-802.11
04-412-317 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture) 3(3-0-6)
การออกแบบคอมพิ ว เตอร์ ก ารออกแบบ
ชุ ด ค้ า สั่ ง ความต้ อ งการของระบบการ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของระบบ
โครงสร้างของเครื่องตามแบบวอนนิวแมน
การควบคุ ม สายด้ า เนิ น การเดี่ ย ว ขั้ น ตอน
การป ฏิ บั ติ ง าน การระบุ ลั ก ษ ณ ะงาน
โ ค ร ง ส ร้ า ง ขั้ น ต อ น วิ ธี ร ะ บ บ
หน่วยความจ้า การตั้งชื่อ โครงสร้างข้อมูล
การแบ่ ง ห น่ ว ยความจ้ า เป็ นเซกเมน ต์
ก า ร แ บ่ ง ห น่ ว ย ค ว า ม จ้ า เป็ น ห น้ า
คอมพิวเตอร์แบบลดจ้านวนค้าสั่งแบบขนาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
EN2042302 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network 3(3-0-6)
แนวคิดพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิด
ของเครือ ข่ า ย อุ ป กรณ์ ในระบบเครือ ข่ า ย
สายสื่อสารสัญญาณ การสื่อสารเครือข่าย
คอมพิ วเตอร์ผ่ านตัวกลางต่าง ๆ ทั้ งมีส าย
แ ล ะ ไร้ ส า ย แ บ บ อ้ า ง อิ ง เค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์โอเอสไอ โปรโตคอลเครือข่าย
โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต
ระบบหมายเลขไอพีและการแบ่งหมายเลข
ไอพี การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ระบบ
การสื่อสารแบบไร้สาย ความปลอดภัยใน
ระบบเครื อ ข่ า ยเบื้ อ งต้ น การดู แ ลรั ก ษา
เครือข่ายเบื้องต้น
EN2042303 ปฏิบัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Computer Network
Laboratory) 1(0-3-0)
ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย
EN2042309 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture) 3(3-0-6)
เทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์ การวัด สมรรถนะ
ก า ร แ ป ล โป ร แ ก ร ม ร ะ ดั บ สู งให้ เป็ น
ภาษาเครื่อง การค้านวณของคอมพิวเตอร์
การออกแบบซีพียูพื้นฐาน การไปป์ไลน์ การ
จั ด ล้ า ดั บ หน่ ว ยความจ้ า และอิ น พุ ต/
เอาท์ พุ ต โพรเซสเซอร์ ข นาน หั ว ข้ อ ที่
เกี่ยวข้องกับสถาปัต ยกรรมคอมพิวเตอร์ยุค
ใหม่ การทดสอบฮาร์ดแวร์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
04-412-318 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering) 3(3-0-6)
การออกแบบซอฟต์ แ วร์ ใ นแบบต่ า งๆ
โปรแกรมแบบป้ อ งกั น ตนเอง เทคนิ ค การ
บริ ห ารโครงการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ การ
ออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟส การประเมิน
ราคาและเวลา การประเมิ น คุ ณ ค่ า ของ
ซอฟต์แวร์ ทั้งในด้านความเร็ว ความเชื่อถือ
ได้ ความคลาดเคลื่อน ความปลอดภัยของ
ข้ อ มู ล ก ารป รั บ ป รุ ง ก ารบ้ ารุ ง รั ก ษ า
ซอฟต์แวร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
EN2042404 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering) 3(3-0-6)
วัฎ จักรการพัฒ นาระบบงาน (เอสดีแอลซี)
กระบวนการพั ฒ นาซอฟต์ แวร์แบบน้้ าตก
และกระบวนการพัฒ นาซอฟต์แวร์แบบวน
ซ้้ า การพั ฒ น าซอฟ ต์ แวร์ แ บ บ เอไจล์
วิ ศ วกรรมความต้ อ งการ การออกแบบ
ซอฟต์แวร์ การบริห ารโครงการซอฟต์แวร์
รวมถึ งแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ราคา
และเวลาที่ใช้ในโครงการพัฒ นาซอฟต์แวร์
การทดสอบซอฟต์แวร์ การใช้ภาษายูเอ็มแอ
ลในการออกแบบซอฟต์แวร์
04-412-313 คณิตศาสตร์ดิสครีตสาหรับ EN2042205 คณิตศาสตร์ดิสครีต
วิศวกรรม (Discrete Mathematics for (Discrete Mathematics) 3(3-0-6)
Engineering) 3(3-0-6)
เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องพื้นฐาน เทคนิคการ วิ ธี ก ารพิ สู จ น์ การนั บ ความรู้ เ บื้ อ งต้ น
นับ ทฤษฎีของเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ราฟและแผนภาพต้ น ไม้
การใช้เหตุผลในเชิงคณิตศาสตร์
ความน่าจะเป็น ค่าคาดหวัง การกระจายตัว
ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟ ของค่ า ตั ว อย่ า ง การประมาณ ค่ า สถิ ติ
และการน้าเอาไปใช้งานในรูปของต้นไม้
ส้าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทฤษฏีออโตเมต้า
04-413-403 การรักษาความปลอดภัย
EN2042308 การรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer
and Information Security) 3(3-0-6)
and Information Security) 3(2-2-5)
การเข้ า รหั ส โปรโตคอลการเข้ า รหั ส รู ป การรักษาความมั่นคงเบื้องต้น การเข้ารหัส
จ้ า ลองการควบคุ ม การเข้ า ถึ ง การรั ก ษา ลับ (ทั้งในระบบกุญแจเดี่ยว และระบบ
ความปลอดภั ย ของโปรแกรม ฐานข้ อ มู ล กุญแจคู่) รวมไปถึงเรื่องลายเซ็นดิจิทัล การ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Firewall อินเตอร์- พิสูจน์สิทธิ์แบบต่าง ๆ การยืนยันตัวบุคคล
เน็ต ธุระกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบ การรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสิทธิ์ และการ
การบุกรุก ขบวนการวิศวกรรมระบบรักษา บริหารระบบกุญแจรวม ความมั่นคงบน
ความปลอดภัย
เครือข่ายไอพี การบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นใน
ระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การ
ป้องกันโดยใช้ระบบไฟล์วอลล์ และ
ซอฟต์แวร์รักษาความมั่นคงต่าง ๆ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
04-413-404 คอมพิวเตอร์กราฟิก
(Computer Graphics) 3(3-0-6)
ด้ านกราฟิ ก เทคนิ ค การสร้า งภาพโดยจุ ด
เส้ น ตรง และ เส้ น โค้ง การย้ ายแกน การ
สร้ า งแบบภาพ การแปลงภาพใน 2 มิ ติ
และ 3 มิ ติ การย้ า ยภาพเข้ า สู่ อุ ป กรณ์
เสมือนสากล การแปลงแบบย้ายการแปลง
แบบหมุน การแปลงย่อขยายภาพ เมตริก
ส้ า หรั บ การแปลงแบบต่ า งๆ ทั้ งใน 2-มิ ติ
และ3-มิติ การก้าหนดหน้าต่างและ วิวมอง
การขลิ บ ภาพ แบบจ้าลองทางเรขาคณิ ต
โครงสร้ า งทางรู ป ภาพคณิ ต ศาสตร์ การ
น้ าเสนอภาพออกสู่ อุป กรณ์ จริง ฝึ กเขีย น
โปรแกรมการสร้างภาพกราฟิกตามแบบที่
ก้าหนด
04-413-406 การออกแบบระบบดิจิตอล
(Digital System Design) 3(2-2-5)
การทบทวนความรู้ เกี่ ย วกั บ การประมวล
และแสดงผลทางตรรก การออกแบบวงจร
ดิจิทัลฟังก์ชัน ต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับวงจรซี
เควนเชียลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส
การพัฒนาออกแบบและวิเคราะห์วงจรคอม
บิเนชันและซีเควนเชียล การออกแบบระบบ
ดิจิ ทัล โดยใช้วงจรรวมและอุปกรณ์ ตรรกที่
สามารถโปรแกรมได้แบบต่าง ๆ เช่น PAL,
CPLD และ FPGA ศึกษาขั้นตอนการพัฒนา
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และการใช้ภาษาเอช
ดีแอลส้าหรับช่วยในการออกแบบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
EN2042406 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้น
พื้นฐาน (Fundamentals of Computer
Graphics) 3(2-2-5)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
ขั้ น ตอนวิ ธีก ราฟิ ก แรสเตอร์พื้ น ฐาน การ
แปลงเรขาคณิ ต ทั ศ นะ การพิ จ ารณ า
ก้ าหนดพื้ น ผิ ว ที่ ป รากฏ การส่ อ งแสงและ
การเรนเดอร์พื้นผิว

EN2042410 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
(Advanced Digital System Design) 3(2-2-5)
ระเบี ย บวิ ธี ก ารออกแบบเชิ ง ดิ จิ ทั ล การ
ออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสมและเชิงล้าดับ
การออกแบบวงจรตรรกะด้วยภาษาบรรยาย
ฮาร์ด แวร์ การสั ง เคราะห์ ว งจรตรรกะเชิ ง
ผสมและเชิ งล้ าดั บ ภาระกิ จ ภายหลั งการ
สังเคราะห์วงจร
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5. รายวิชาที่มีการ
เพิ่มเติมในหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
04-413-413 ระบบการฝังตัว
(Embedded System) 3(3-0-6)
ด้ า นฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบปฏิ บัติการฝั ง
ตัวลีนุกซ์ หรืออื่นๆ อินพุทและเอาท์พุตของ
ระบบ การเชื่ อ มต่ อ กั บ ตั ว รั บ รู้ แ บบต่ า งๆ
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รอบข้าง การสื่อสาร
บนระบบทีซีพี/ไอพี บลูทูชย์ แบบมาตรฐาน
อ นุ ก ร ม แ ค น บั ส ก า ร เชื่ อ ม ต่ อ กั บ
ระบบสื่อสารไร้สายและระบบสายสัญญาณ
ต่างๆ การเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดเทคโนโลยี
ฝังตัวไปยั งพี ซี และบอร์ดเทคโนโลยีฝั งตั ว
ด้วยกัน การประยุกต์ใช้ในอุปกร์ที่พบเห็น
ในชีวิตประจ้าวันรวมถึงกล่องอีซียูในรถยนต์
04-413-410 การประมวลผลสัญญาณ
ภาพ (Image Processing) 3(3-0-6)
การแปลงและการกรอง สัญญาณดิจิตอลใน
สองมิติ การพัฒนาไปใช้งานในด้านการเพิ่ม
คุณ ภาพของสั ญ ญาณภาพ การสร้างภาพ
จากสั ญ ญาณ การอัดย่อสั ญ ญาณการแบ่ ง
เซกเมนต์ ข องสั ญ ญาณภาพ การมองเห็ น
ภาพของคอมพิ ว เตอร์ก ารตี ค วามภาพนิ่ ง
การเข้ า ใจภ าพ ของคอมพิ ว เตอร์ การ
วิเคราะห์เนื้อภาพ และภาพการเคลื่อนไหว
การวิเคราะห์และแปลงฟูเรียร์อย่างเร็วของ
ภาพ การวิเคราะห์ ส ถิติ ของสั ญ ญาณภาพ
การพั ฒ นาไปใช้ งานในหุ่ น ยนต์ การสร้า ง
ฮาร์แวร์ขึ้นมาปฏิบัติงาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
EN2042411 ระบบฝังตัว (Embedded
System) 3(2-2-5)
ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฝังตัว โปรแกรม
แบบฝังตัว ระบบปฏิบั ติการเวลาจริง การ
ค้านวณพลังต่้า การออกแบบระบบเชื่อถือ
ได้ วิธีก ารออกแบบเครื่องมื อเสริม หน่ ว ย
ประมวลผลแบบฝังตัวหลายหน่วย ระบบฝัง
ตั ว บนเครื อ ข่ า ยการเชื่ อ มต่ อ และระบบ
สัญญาณผสม

EN2042408 การประมวลผลสัญญาณ
ภาพดิจิทัล (Digital image processing)
3(3-0-6)
การประมวลผลสั ญ ญาณภาพดิ จิ ทั ล การ
แปลงฮิสโตแกรม การขจัดสัญญาณรบกวน
การตรวจจับเส้นขอบ การปรับปรุงคุณภาพ
ของภาพ การแบ่ งส่ ว นภาพ การเข้ า รหั ส
ภาพ การบีบอัดข้อมูลรูปภาพ การรู้จ้าภาพ

EN2041101 การโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer
Programming for Computer Engineering)
3(2-2-5) หลักการและแนวความคิดของการ
โปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ การก้ า หนดวั ต ถุ การ
สร้างวัตถุ การห่ อหุ้ ม วัตถุ การพ้องรูปของ
วั ต ถุ การสื บ ทอดวั ต ถุ การก้ า หนดการ
เชื่อมต่อและน้าไปใช้ของวัตถุ การท้าหลาย
งานพร้อมกัน การติดต่อระหว่างงาน ศึกษา
และทดลองสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
EN2042101 การฝึ กปฏิ บั ติ ทางวิ ศวกรรม
คอมพิ วเตอร์ 1 (Practicum in Computer
Engineering 1) 1(0-3-0) ความรู้ พื้ น ฐาน
ทางด้านวิศ วกรรมไฟฟ้ า เครื่องมื อวัดทาง
ไฟฟ้ า เครื่ อ งมื อ ส้ า หรั บ การออกแบบ
แผ่ น วงจรพิ ม พ์ แ ละ กระบวนการสร้ า ง
แ ผ่ น ว งจ ร พิ ม พ์ ก า รป ร ะ ก อ บ ว งจ ร
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ พื้ น ฐาน ส่ ว นประกอบของ
คอมพิวเตอร์และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การบ้ารุงรักษาคอมพิวเตอร์
EN2042306 การฝึ กปฏิ บั ติ ทางวิ ศวกรรม
คอมพิ วเตอร์ 2 (Practicum in Computer
Engineering 1 ) 1(0-3-0) ก า ร ใ ช้ ง า น
เครื่อ งมื อ ทางด้ า นวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
การพั ฒ นาโปรแกรมบนระบบปฏิ บั ติ ก าร
สมัยใหม่ หลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์ การ
ประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก การควบคุมแบบ
อัตโนมัติ การโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น
EN2042204 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูล
และขั้นตอนวิธีการ (Data Structure and
Algorithm Laboratory) 1(0-3-0)
ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล
EN2042208 สัญญาณและระบบ
(Signals and Systems) 3(3-0-6)
หลั ก การสั ญ ญาณและระบบ ระบบที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงตามเวลาแบบเชิงเส้น การคอน
โวลู ชั่น การแปลงลาปลาซ การแปลงแซด
วงจรสองทาง การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ของ
สัญญาณและระบบเชิงเวลาแบบไม่ต่อเนื่อง
และแบบต่อเนื่อง ทฤษฎีการสุ่ม
EN2042312 ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Software
Laboratory) 1(0-3-0)
กรอบแนวคิ ด การโปรแกรม การเขี ย น
โปรแกรมเชิงโครงสร้าง การโปรแกรมเชิ ง
เหตุการณ์และการโปรแกรมแบบพร้อมกัน
การใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้งานโปรแกรม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
EN2042209 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
และภาษาแอสเซมบลี (Computer
Organization and Assembly
Language) 3(2-2-5)
โครงสร้ า งภายในของไมโครคอมพิ ว เตอร์
รี จิ ส เตอร์ บั ส ระบบ หน่ ว ยความจ้ า หลั ก
หน่ ว ยความจ้าแคช อุ ป กรณ์ ส้ ารองข้ อมู ล
แบบต่ า งๆ หน่ ว ยควบคุ ม การน้ า เข้ า และ
แสดงผล อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง ต่างๆ หลั ก การ
เขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี โหมดการ
อ้างแอดเดรส กลุ่ มค้าสั่ งเคลื่อนย้ายข้อมูล
กลุ่มค้าสั่งคณิตศาสตร์และลอจิก กลุ่มค้าสั่ง
ควบคุม การเขียนโปรแกรมแบบโมดูล
EN2042307 เครือข่ายแบบทีซีพีไอพี
TCP/IP Networks 3(2-2-5)
แบบจ้าลองทีซีพีไอพี; แอดเดรสในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต; ระบบชื่อโดเมน โพรโทคอลไอ
พี เออาร์พี ไอซีเอ็มพี ทีซีพี และยูดีพี ; โพร
โทคอลหาเส้ น ทาง, การหาเส้ น ทางใน
เครือ ข่ายมั ล ติค าสต์ ; ไอพี เวอร์ชัน 6 และ
โพรโทคอลประยุ ก ต์ ไอพี เวอร์ ชั่ น 6; การ
บริหารจัดการเครือข่าย
EN2042311 ปฏิบัติการเครือข่ายและการ
ตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Network and
Network Configuration Laboratory)
1(0-3-0)
โพรโทคอลการหาเส้ น ทาง การตั้ งค่ า การ
ควบคุมการเข้าถึง การออกแบบและการตั้ง
ค่าระบบแลนเสมือน ระบบการสวิตช์ การ
ออกแบบระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง การ
ท้างานร่วมกันของอุปกรณ์จากหลากหลาย
ผู้ผลิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
EN2042412 การประมวลผลแบบกริด
(Grid Computing) 3(3-0-6)
ค้าจ้ากัดความ องค์ประกอบและการจั ดการ
ทรัพยากรของกริดเทคโนโลยีและประโยชน์
ใช้งาน การประมวลผลแบบกระจายและ
การจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมในกลุ่ม BOINC
Globus การประมวลผลแบบช่วยกันท้างาน
บนคลัสเตอร์ ซอฟต์แวร์กลางที่ช่วยในการ
ท้ างานแบบกริด การกระจายภาระโหลด
การประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ของระบบ กริด
EN2042413 การประมวลผลกลุ่มเมฆ
(Cloud Computing) 3(3-0-6)
คุณสมบัติของการประมวลผลกลุ่มเมฆ การ
บ ริ ก าร SaaS PaaS IaaS การท้ าแผน ที่
ข้ อ มู ล แ น ะ น้ า ก า ร ใ ช้ Hadoop
Mapreduce ห รื อ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง การประมวลผลแบบขนานบนกลุ่ม
เมฆ การบริการระบบประมวลผลในกลุ่มเมฆ
EN2042414 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) 3(2-2-5)
การศึ ก ษาทฤษฎี วิ ธีใช้ งานเครื่ อ งมื อ การ
วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ใน ร ะ บ บ ตั ว อั ก ษ ร
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ งก า ร ค้ น คื น ข้ อ มู ล
สารสนเทศและการใช้ประโยชน์โดยอาศัย
ความน่ า จะเป็ น บู ลี น เวกเตอร์ ส เป ส
อัล กอริทึ ม การแบ่ งแยกข้อ ความอั ต โนมั ติ
การประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง โปรแกรม R
เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ที่ นิ ย มใช้ ง าน การ
เรี ย นรู้ ข องเครื่ อ ง การรวมเอกสาร การ
ตรวจสอบ การติดตาม
EN2042415 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
(Introduction to Robotics) 3(2-2-5)
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาการของ
หุ่ น ยนต์ จลนศาส ตร์ ข องหุ่ น ยนต์ ตั ว
ขั บ เค ลื่ อ น ข อ งหุ่ น ย น ต์ พื้ น ฐ าน ด้ าน
อิเล็ กทรอนิกส์ส้าหรับหุ่นยนต์ ตัวรับรู้ของ
หุ่ น ยนต์ แบบจ้ าลองคอมพิ ว เตอร์ก ราฟิ ก
ส้ าหรับหุ่ นยนต์ ระบบสื่ อสารและควบคุ ม
ของหุ่นยนต์

125

รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
EN2042416 การประมวลผลแบบขนาน
(Parallel Processing) 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นการประมวลผลแบบขนาน
การจั ด ระเบี ย บคอมพิ ว เตอร์ ส้ า หรั บ การ
ค้านวณแบบขนานการสื่อสารและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการส้าหรับการ
ค้านวณแบบขนาน ระบบฐานข้ อ มู ล แบบ
กระจาย ภาษาโปรแกรมแบบขนาน
EN2 0 4 2417 ก ารโป รแ ก รม อุ ป ก รณ์
เค ลื่ อ น ที่ อั จ ฉ ริ ย ะ (Mobile Device
Programming) 3(2-2-5)
หลั ก การของเทคโนโลยี อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่
การเขียนโปรแกรมส้าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ขึ้ น พื้ น ฐาน การออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ ผู้ ใช้
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย การต่อประสานกับอุปกรณ์ รับ รู้
บริ ก ารเว็ บ ส้ า หรั บ อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ การ
เผยแพร่โปรแกรมประยุกต์
EN2042420 โลกเสมือนผสานโลกจริง
(Augmented Reality)
สถาปั ต ยกรรมโลกเสมื อ นผสานโลกจริ ง
ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ บบสามมิ ติ เทคโนโลยี ก าร
ติ ด ตามต้ า แหน่ ง ฟั ง ก์ ชั น ทางภู มิ ศ าสตร์
โปรแกรมโลกเสมื อ นผสานโลกจริ ง ชนิ ด
เซ็นเซอร์ ชนิดใช้เครื่องหมายและชนิดไม่ใช้
เครื่องหมาย เครื่องหมายกับภาพเคลื่อนไหว
โลกเสมื อน ผสาน โลกจริ ง กั บ อุ ป กร ณ์
เคลื่อนที่
EN2042421 การเรียนรู้ของเครื่อง
(Machine Learning)
การเรียนรู้เชิงสถิติ การจ้าแนกประเภทเชิง
เส้ น เครื อ ข่ า ยนิ ว รั ล ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ ซั พ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เครือข่ายแบบเบย์
การจ้าแนกประเภทข้อมูลด้วย เคเนียรเรสต์
เนเบอร์ การเรี ย นรู้ แ บบไม่ มี ผู้ ดู แ ล การ
เรียนรู้เชิงวิวัฒนาการ การเรียนรู้แบบมีแรง
เสริม
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รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
EN2042418 ปัญหาพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Special
Problems in Computer Hardware)
3(3-0-6)
เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่ เกี่ย วข้อ งกั บ ฮาร์ด แวร์
ของระบบคอมพิวเตอร์
EN2042419 ปัญหาพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Special
Problems in Computer Software)
3(3-0-6)
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ซอฟต์แวร์
ของระบบคอมพิวเตอร์

ภาคผนวก จ
เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เนื้อหาสาระสาคัญของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นกลุ่มความรู้ต่างๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มความรูส้ ามารถจาแนกย่อยเป็น
เนื้อหาความรู้ โดยสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้พื้นฐาน แสดงได้ด้วยตัวอย่างรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตาราง
ดังต่อไปนี้

เนื้อหาความรู้
1. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการ
ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการ
ภาษาเชิงวัตถุ
ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ 1
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3. กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
การฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์
สัญญาณและระบบ
ระบบปฏิบตั ิการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
เครือข่ายแบบทีซีพไี อพี
การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ปฏิบัติการเครือข่ายและการตั้งค่าขั้นสูง
4. กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
วงจรดิจิทัลลอจิก
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
ไมโครโพรเซสเซอร์
ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

1
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องค์ความรู้
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X
X
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หมายเหตุ
1) องค์ความรู้ที่ 1 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals)
- Programming Paradigms
- Programming Constructs
- Algorithms and Problem solving
- Recursion
- Event Driven and Concurrent Programming
- Object-oriented Programming
- Using API
2) องค์ความรู้ที่ 2 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Mathematics)
- Functions, Relations and Sets
- Basic Logic
- Proof Techniques
- Basics of Counting
- Graphs and Trees
- Discrete Probability
- Recursion
- Continuous Probability
- Expectation
- Sampling Distribution
- Stochastic Processes
- Estimation
- Hypothesis Tests
- Correlation and Regression
3) องค์ความรู้ที่ 3 อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
- Electronic Properties of Materials
- Interfacing Logic Families and Standard Buses
- Diodes and Diode Circuits
- Operational Amplifiers
- MOS Transistors and Biasing
- Circuit Modeling and Simulation
- MOS Logic Families
- Data Conversion Circuits
- Bipolar Transistors and Logic Families
- Electronic Voltage and Current Sources
- Design Parameters and Issues
- Amplifier Design '- Storage Elements
- Integrated Circuit Building Blocks
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4) องค์ความรู้ที่ 4 ตรรกศาสตร์ดิจิทัล (Digital Logic)
- Switching Theory
- Digital Systems Design
- Combinational Logic Circuits
- Modeling and Simulation
- Modular Design of Combinational Circuits
- Formal Verification
- Memory Elements
- Fault Models and Testing
- Sequential Logic Circuits
- Design for Testability
5) องค์ความรู้ที่ 5 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms)
- Basic Algorithmic Analysis
- Computing Algorithms
- Linked List, Queues, Stacks
- Distributed Algorithms
- Binary Tree, B'-Tree, Heap
- Algorithmic Complexity
- Algorithmic Strategies
- Basic Computability Theory
6) องค์ความรู้ที่ 6 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture and Organization)
- Fundamentals of Computer
- Processor Systems Design
- Computer Arithmetic
- Organization of the CPU
- Memory System Organization and Architecture
- Performance
- Interfacing and Communication
- Distributed System Models
- Device Subsystems
- Performance Enhancements
7) องค์ความรู้ที่ 7 ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
- Design Principles
- Memory Management
- Concurrency
- Device Management
- Scheduling and Dispatch
- Security and Protection
- File systems
- System Performance Evaluation

132

8) องค์ความรู้ที่ 8 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
- Database Systems
- Relational Database Design
- Data Modeling
- Transaction Processing
- Relational Databases
- Distributed Databases
- Database Query Languages
- Physical Database Design
9) องค์ความรู้ที่ 9 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
- Software Processes
- Software Tools and Environments
- Software Requirements and Specifications
- Language Translation
- Software Design
- Software Project Management
- Software Testing and Validation
- Software Fault Tolerance
- Software Evolution
10) องค์ความรู้ที่ 10 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
- Communications Network Architecture
- Wireless and Mobile Computing
- Communications Network Protocols
- Performance Evaluation
- Local and Wide Area Networks
- Data Communications
- Client'-server Computing
- Network Management
- Data Security and Integrity
- Compression and Decompression

ภาคผนวก ฉ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

ผลงานทางวิชาการ

นายกร พวงนาค
อาจารย์
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ.2553
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ.2548
- Application Development for Android
- Cooperative Education Training
- Web Service and Data Exchange System Training, NEC Corporation
(Thailand) Ltd.
- Microscopic Traffic Simulation using AIMSUNS software, Expressway
Authority of Thailand, 19 May 2553
- Effective Life Cycle Assessment with SimaPro, Energy Research and
Development – Nakornping Institute, Chiang Mai University, Chiang
Mai
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
E-mail : korn.p@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- พ.ศ. 2548 ตาแหน่งวิศวกรระบบควบคุม แผนกวิจัยและพัฒนา
บริษัทเทคเวิรค์เอ็นจิเนียร์ริ่ง
- พ.ศ. 2552 วิทยากร ระดับ 4 แผนกพัฒนาฐานข้อมูล
กองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2553 ตาแหน่งวิศวกร ระดับ 4 แผนกทดสอบควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
สานักวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2555 อาจารย์ประจา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- มัณ ฑนา เตี๋ยวงษ์สุว รรณ์ , กร พวงนาค, สิ ทธิศักดิ์ วรดิษฐ์, สุ ภัทรา สถิตย์พ รม,
“โปรแกรมช่วยสืบค้นและเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,” การประชุม
วิชาการงานวิจัยและพัฒ นาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016) ), หั วหิ น,
ประจวบคีรีขันธ์, กรกฎาคม 2559, หน้า 419-422
- กร พวงนาค, มัณฑนา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ , สิทธิศักดิ์ วรดิษฐ์, ณัฐพนธ์ ธรรมวาจา,
“ระบบรายงานข้อมูลอากาศยานแบบทันทีทันใด,” การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 8 (EENET 2016) ภูเก็ต, พฤษภาคม 2559, หน้า 497-500
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

ผลงานทางวิชาการ

นายสิทธิศักดิ์ วรดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, พ.ศ.2548
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, พ.ศ.2536
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วิศวกรรมไฟฟ้า ครัง้ ที่ 8 (EENET 2016) ภูเก็ต, พฤษภาคม 2559, หน้า 497-500
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- วีระยุทธ คุณรัตนสิริ, “การพัฒนาการตรวจจับและสกัดกั้นแอพพลิเคชั่นบนระบบ
เครื อ ข่ า ย,” การประชุ ม วิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 9
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พฤศจิกายน 2559, หน้า 245-250
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Reflective Index,” The International Conference on Instrumentation,
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- W. Khunrattanasiri, S. Boonsang, “An interferometric back focal plane
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- พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน อาจารย์ประจา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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และพั ฒ นาเชิ ง ประยุก ต์ ครั้ง ที่ 8 (ECTI-CARD 2016) , จ.ประจวบคี รี ขัน ธ์ ,
ประเทศไทย, กรกฎาคม 2559,หน้า 627-630
- เกรียงไกร เหลืองอาพล, วัลภา ภุมมะระ, วรพจน์ พัฒ นวิจิตร,“การปรับปรุ ง
วิธี การกรองสัญ ญาณรบกวนแบบสลับ สองด้านส าหรับ ภาพโดยใช้ค่ากลาง
พารามิ เตอร์,” การประชุม วิช าการงานวิ จัยและพัฒ นาเชิ งประยุกต์ ครัง้ ที่ 8
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243-246
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under Four Different Image Types,” International Conference on SignalImage Technology & Internet-Base Systems (SITIS)11th, Bangkok,
Thailand, November 2015, Pages: 34 - 41
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- W. Sootkaneung and K. K. Saluja, "Optimized Flip-Flop Selection and
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย ผู้อานวยการ
กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรรมระบบทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประทศไทย
กรรมการดาเนินงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท
ประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ คุณรัตนสิริ
รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ วรดิษฐ์
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล
กรรมการ
5. นายวณพันธ์ วัยวุฒิ
กรรมการ
6. นายนิลมิต นิลาศ
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพรรณ จารุวาระกูล
กรรมการ
8. นายเกรียงไกร เหลืองอาพล
กรรมการ
9. นายยุทธนา สรวลสรรค์
กรรมการ
10. นางสาววัลภา ภุมมะระ
กรรมการ
11. ดร.วรินทร์ สุดคนึง
กรรมการ
12. นายพิพัฒน์พล ลาภอมรภิญโญ
กรรมการ
13. นางสาวมัณฑนา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
กรรมการ
14. ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล
กรรมการ
15. นายกร พวงนาค
กรรมการและเลขานุการ

