คํานํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ เป็นหลักสูตรปรับปรุง
ปีพุทธศักราช 2558 ที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีพุทธศักราช 2553 ในการปรับปรุงครั้งนี้ได้พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2552 และระเบียบข้อบังคับของสภาวิศวกร รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในอันที่
จะผลิตวิศวกรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้และความชํานาญด้านการปฏิบัติ โดยกําหนดให้
มีชั่วโมงปฏิบัติมากขึ้น ได้เพิ่มเติม รายวิชาการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม และ ปฏิบัติการวิศวกรรม
คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บอั ตลั กษณ์ ของมหาวิ ทยาลั ยที่ ผลิ ตบั ณฑิ ตนั กปฏิ บัติ มื ออาชี พ โดย
หลักสูตรปรับปรุงนี้จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณลักษณะและ
ศักยภาพที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานหรือสถานประกอบการต่าง
ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป
หลั กสูตรฉบับนี้มี ส่ วนที่สํ าคัญ ประกอบด้วย 8 หมวด ได้แ ก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมู ลเฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ซึ่งการนําเอาหลักสูตรไปใช้ใน
การเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ก

สารบัญ
หน้า
ก
ข

คํานํา
สารบัญ
หมวดที่
1 ข้อมูลทั่วไป
2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
6 การพัฒนาคณาจารย์
7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบระหว่างรายวิชาของ มคอ.1 กับ รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก
ก คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ข ประวัติ ประสบการณ์การสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ค กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ในระดับปริญญาตรี
ง ตารางสมรรถนะของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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6
8
79
105
106
107
112
114
120
123
126
132
160

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .......
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหน่งวิศวกร
8.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานประกอบการ ในตําแหน่งวิศวกร
8.3 ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษา
ที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
8.4 ประกอบธุรกิจของตนเองด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8.5 นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
8.6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8.7 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
8.8 นักโปรแกรม
8.9 ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
8.10 ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์หรือผู้จัดการซอฟต์แวร์
8.11 นักพัฒนาเว็บไซต์
8.12 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและความต้องการ
พึ่งพาเทคโนโลยีตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความสําคัญของการพัฒนา
เทคโนโลยีนั้น ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองที่เป็นรูปธรรม การ
บริหารจัดการทรัพยากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมจากการผลิต
พลังงานไฟฟ้า การเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการค้า และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วน
มีผ ลต่ อ การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดีขึ้ น และเพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงให้ กับ ประชากร ชุ ม ชนและธุ ร กิจ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม จะช่วยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี และวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยเฉพาะทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ จําเป็นต้องมีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษานํา ซึ่ง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ เป็นการสร้างศักยภาพให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทาง
เทคโนโลยี โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีทางด้านกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ เศรษฐศาสตร์ อุ ต สาหกรรม และสามารถประยุ ก ต์ ห รื อ
บูรณาการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างหลากหลาย อาทิ ด้านพลังงานทดแทน ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุ และด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่
อย่างประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตเพื่อส่งออกและทดแทนการนําเข้า
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพสิ่งแวดล้อม
โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี้ สามารถสร้างวิศวกรหรือ
นักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นการยกระดับการศึกษาของชาติ
เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากร นักวิชาการอย่างมีคุณภาพได้เอง และยังช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอน
ของภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ด้ า นการพั ฒ นางานวิ จั ย และวิ ช าการ ตาม
มาตรฐานสากล สามารถชี้นําและกําหนดทิศทางความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ในระดับประเทศ และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้าน
ทักษะการปฏิบัติและการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
มีคุณภาพ และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนากําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการส่งเสริมความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้
เพื่อให้บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยฯ
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
ภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ และกลุ่มวิชาบูรณาการ
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับกลุ่มวิชาบูรณาการ อาจสอนโดย
คณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม และกลุ่มวิชา
เสริ ม สร้า งประสบการณ์ใ นวิ ชาชี พ
เปิ ดสอนโดยคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ละคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
วิ ช าเฉพาะพื้ น ฐาน แบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม ย่ อ ย คื อ กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม โดยกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย
คือ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก และกลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
วิชาเฉพาะด้าน แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศ วกรรม และกลุ่ ม วิ ช าเสริม สร้ า งประสบการณ์ใ นวิช าชีพ โดยกลุ่ ม วิ ช าบั งคั บทางวิศ วกรรม แบ่ ง
ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก และกลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม เป็นกลุ่มวิชาเลือกเพื่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 ทางเลือก คือ สหกิจศึกษา และฝึกงาน นักศึกษาออกสหกิจศึกษา
และฝึกงานในสถานประกอบการในประเทศหรือต่างประเทศ
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอืน่ ต้องมาเรียน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เปิดสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
13.3 การบริหารจัดการ
กํ า หนดอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รของภาควิ ช า ประสานงานกั บ อาจารย์ ผู้ แ ทนจาก
ภาควิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียน
การสอน

5

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบ
กับมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทํา
หน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ใน
เกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อระดับสูง
1.2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
1.2.4 ผลิตบัณฑิตให้คิดเป็น ทําเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และ
เหมาะสม
1.2.5 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริ ห ารจั ดการและ
ทํางานเป็นหมู่คณะ
1.2.6 ผลิตบัณฑิตให้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
1.2.7 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
1.2.8 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อกําหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทํางาน
1.2.9 ผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กรและสังคม รวมทั้งประเด็นทางด้านกฎหมายและจริยธรรม
1.2.10 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร
1.2.11 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร
1.2.12 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด
และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

กลยุทธ์
-พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
-ติดตามประเมินการใช้หลักสูตร
อย่างสม่ําเสมอ
-จัดหลักสูตรให้มีรายวิชา
2. ตรวจสอบและปรับปรุง
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานและข้อบังคับ ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร
-ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
ของ สภาวิศวกร
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร -สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
ผู้สอน
การสอนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการ อาทิ การอบรม การ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถาน
ประกอบการและการศึกษาต่อ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-เอกสารกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการปรับ
หลักสูตร
-รายงานผลการติดตาม
และประเมินหลักสูตร
-หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานและเกณฑ์
ข้อบังคับของสภาวิศวกร
-หลักสูตรที่เกีย่ วข้องผ่าน
การรับรองจากสภาวิศวกร

4. พัฒนาห้องปฏิบัติการ

-แผนการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการของภาควิชา

5. สถานประกอบการ/
ภาคอุตสาหกรรม

-ทําแผนและจัดตั้งงบประมาณใน
การพัฒนาห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง
ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์การทดลองหรืออุปกรณ์
ในการทําวิจัยที่ทันสมัยเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนและการทําวิจัย
-นําปัญหาจากสถานประกอบการ/
ภาคอุตสาหกรรม มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา
ฯ หรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงงาน
หรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
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-อาจารย์ผู้สอนประจํา
หลักสูตรทุกคนได้รับการ
สนับสนุนในการเข้ารับการ
อบรมหรือพัฒนาตนเอง/
คุณวุฒิอาจารย์ที่เพิ่มขึ้น

-จํานวนปัญหาจากสถาน
ประกอบการ/
ภาคอุตสาหกรรมที่นํามา
เป็นหัวข้องานวิจัยของ
อาจารย์ หรือหัวข้อ
โครงงานหรือหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งจะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาบังคับ แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเวลาสําหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี ก ารจั ด การเรีย นการสอนภาคฤดู ร้ อน ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กับ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการประจํ า
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่ม-ี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์
หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทียบเท่า และ
2.2.2 รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์-สื่อสารหรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550 และ
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่ อ งจากการปรั บ ตั ว จากการเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
มาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษา มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเข้มข้นมากขึ้น
โดยเฉพาะรายวิชาชีพซึ่งต้องอาศัยรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ รายวิชาแคลคูลัสรายวิชา
ฟิสิกส์และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในการเรียนการสอนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล แต่
จากประสบการณ์ใ นหลักสูตรที่ใ ช้ประกอบการเรียนการสอน ก่อนจะมีหลักสู ตรปรั บปรุ งฉบับนี้พบว่ า
รายวิชาพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ นักศึกษามีความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการมาต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ทําให้เกิด
ปัญหา ในระหว่างการเรียนการสอนภาคปกติทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและการทํากิจกรรม
2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้
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คําปรึกษาแนะนํา และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน
ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพื่อขอคําแนะนําได้
3. จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลป
ศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
4. จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

60

60
60

60
60
60

60
-

120
-

180
-

60
60
60
60
240
60

60
60
60
60
240
60

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
2558

2559

ปีงบประมาณ
2560

128,000,000

131,200,000

134,400,000

137,600,000

140,800,000

137,315,500
265,315,500

145,478,300
276,678,300

153,641,100
288,041,100

161,803,900
299,403,900

169,966,700
310,766,700

รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงการศึกษา /
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2561

2562

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
(ไม่รวม3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัยฯ
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2558

2559

ปีงบประมาณ
2560

85,647,200

89,469,700

93,292,200

2561

2562

97,114,700 100,937,200

25,997,100 26,037,400 26,077,700 26,118,000 26,158,300
57,600,000 59,040,000 60,480,000 61,920,000 63,360,000
169,244,300 174,547,100 179,849,900 185,152,700 190,455,500
33,120,000 37,420,000 41,720,000 46,020,000 50,320,000
33,120,000 37,420,000 41,720,000 46,020,000 50,320,000
202,364,300 211,967,100 221,569,900 231,172,700 240,775,500
4,000
4,100
4,200
4,300
4,400
50,591
51,699
52,755
53,761
54,722

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 52,706 บาทต่อปี
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.
2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชา ในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจําแนกตาม
แผนภูมิต่อไปนี้
คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
วิแขนงวิ
ชาเอก/กลุ
่มวิ่มชวิาชา
ชา/กลุ
ปีที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา
X X – X X X – X X X
1 2 3 4 5 6 7 8
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่

1–2
3
4
5
6
7-8

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
วิชาเอก/กลุ่มวิชา
ปีที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา

ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
คาบเรียนทฤษฎี
คาบเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

X (X - X - X)
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- รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
01-110-003
มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
01-110-004
สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
01-110-012
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
01-110-013
สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Society with Thai Politics and Government
01-110-015
กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Law
1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
01-210-001
สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
01-210-006
มนุษย์กับปรัชญา
3(3-0-6)
Man and Philosophy
01-210-007
ตรรกะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Logic in Daily Life
01-210-008
การใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Reasoning and Ethics
01-210-013
วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Culture
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต โดยให้ศึกษา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-320-001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
01-320-002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
01-320-003
สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-310-001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
01-310-006
การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
Academic Reading and Writing
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

01-310-007
01-310-009
01-320-004
01-320-006
01-320-007
01-320-008
01-330-001
01-330-007
01-341-001
01-342-001
01-343-001
01-344-001

การเขียนเชิงวิชาชีพ
Writing for Careers
ศิลปะการพูด
Arts of Speaking
การอ่านภาษาอังกฤษ
English Reading
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Science and Technology
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
English for Presentations
การเขียนสําหรับชีวิตประจําวัน
Writing for Everyday Life
ภาษาจีนพื้นฐาน
Basic Chinese
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Basic Japanese Conversation
ภาษาเขมรเบื้องต้น
Basic Khmer
ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
Basic Bahasa
ภาษาพม่าเบื้องต้น
Basic Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Basic Vietnamese

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

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต โดยให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้
09-000-001
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
09-111-050
คณิตศาสตร์ทวั่ ไป
General Mathematics
09-121-045
สถิติทั่วไป
General Statistics
09-311-051
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
09-311-052
ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
Biology and Sufficiency Economy
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

09-410-044

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology

3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-610-001
กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
01-610-002
กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
01-610-003
นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
01-610-005
การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
3(3-0-6)
Camping Management
01-610-006
การฝึกด้วยน้ําหนักเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Weight Training for Health
01-610-008
ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Social Dance for Health
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่วยกิต โดยให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-000-001
ทักษะทางสังคม
3(3-0-6)
Social Skills
และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-010-001
วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
Thai Life Style in Globalization
01-010-009
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสําเร็จ
Learning Skill for Success
01-010-010
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
01-010-013
การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Friendly Environment for Life Development
01-010-014
การควบคุมน้ําหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
Weight Control and Body Shapes for Health
01-010-016
มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
Man and Decent Life
01-310-017
มองโลกผ่านวรรณกรรม
Life Seen through Literature
01-310-018
สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
Aesthetics of Thai Language in Songs
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3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

04-000-301
09-090-010

การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organization Management
วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ
Science and Nature

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 52 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต ให้ศกึ ษาจากรายวิชา
ต่อไปนี้
09-111-141
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 1
09-111-142
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 2
09-111-243
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 3
09-210-121
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
09-210-122
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
09-410-141
ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
09-410-142
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 1
09-410-143
ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers 2
09-410-144
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 2
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 31 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-311-202
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
04-411-102
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
04-621-101
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Computer Programming
04-621-102
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Basic Electronics for Computer Engineering
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04-621-201

การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
3(2-3-5)
Digital Circuit and Logic Design
04-622-203
ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-6)
Theory of Computation
04-623-201
การสื่อสารข้อมูล
3(3-0-6)
Data Communication
04-720-201
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
2) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 7 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-000-101
การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
Engineering Workshop
04-411-101
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training
04-620-101
ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2(0-6-2)
Computer Engineering Laboratory
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 59 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 40 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 36 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 12 หน่วยกิต
04-621-202
การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Digital System Design
04-621-203
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Computer Architecture
04-621-301
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
3(2-3-5)
Computer Organization and Assembly Language
04-621-302
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อประสาน
3(2-3-5)
Microcontroller and Interfacing
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ 3 หน่วยกิต
04-622-301
ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9 หน่วยกิต
04-622-201
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
Data Structure and Algorithms
04-622-202
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
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3(2-3-5)

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

04-622-303

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design

- กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ 12 หน่วยกิต
04-622-101
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Programming
04-622-302
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
04-623-301
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
04-623-302
ระบบเครือข่ายแบบทีซีพีไอพี
TCP/IP Networks

3(2-3-5)

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

2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-620-301
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-3-1)
Computer Engineering Pre-Project
04-620-402
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(1-6-4)
Computer Engineering Project
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชา/กลุ่มวิชา
ต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม กลุ่ม 1 ให้เลือกเรียน 9 หน่วยกิตจากรายวิชา
ต่อไปนี้
04-621-303
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
3(3-0-6)
Computer Hardware Development
04-621-304
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Architecture
04-621-305
การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
3(2-3-5)
Micro Robot Development
04-621-306
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
3(3-0-6)
High Performance Computing
04-621-307
ระบบสมองกลฝังตัว
3(3-0-6)
Embedded Systems
04-621-401
ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
3(3-0-6)
Special Problems in Computer Hardware
04-621-402
หัวข้อขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
3(2-3-5)
Advanced Topics in Computer Hardware
04-622-304
การออกแบบและวิเคราะห์อลั กอริทึม
3(3-0-6)
Design and Analysis of Algorithm
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04-622-305
04-622-306
04-622-307
04-622-308
04-622-309
04-622-310
04-622-311
04-622-312
04-622-313
04-622-314
04-622-315
04-622-316
04-622-401
04-622-402
04-623-303
04-623-304
04-623-305
04-623-306
04-623-307

การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
3(3-0-6)
System Software Development
การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์
3(2-3-5)
Unix System Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-3-5)
Object-Oriented Programming
ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Database Systems
การสร้างคอมไพเลอร์
3(3-0-6)
Compiler Construction
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์
3(2-3-5)
Object Oriented Software Engineering
การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
3(3-0-6)
Digital Signal Processing
การประมวลผลภาพและทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Image Processing and Computer Vision
การรู้จําเสียงพูด
3(3-0-6)
Speech Recognition
การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-3-5)
Mobile Device Programming
เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
Data Mining
ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Special Problems in Computer Software
หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
3(2-3-5)
Advanced Topics in Computer Software
ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และเครือข่ายงานบริเวณกว้างเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Local and Wide Area Networks
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
Internet Technology
การออกแบบเครือข่ายในองค์กร
3(3-0-6)
Campus Network Design
ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Security
ความมั่นคงในระบบเครือข่าย
3(3-0-6)
Network Security
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04-623-401
04-623-402

ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์เครือข่าย
Special Problems in Computer Network
หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย
Advanced Topics in Computer Network

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

2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม กลุ่ม 2 ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิตจากรายวิชา
ต่อไปนี้
04-621-308
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
1(0-3-1)
Computer Hardware Laboratory
04-621-309
ปฏิบัติการหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
1(0-3-1)
Special topic in Computer Hardware Laboratory
04-622-315
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
1(0-3-1)
Computer Software Laboratory
04-622-316
ปฏิบัติการหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
1(0-3-1)
Special topic in Computer Software Laboratory
04-623-308
ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
1(0-3-1)
Computer Network Laboratory
04-623-309
ปฏิบัติการหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์เครือข่าย
1(0-3-1)
Special topic in Computer Network Laboratory
2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้
แผนที่ 1 สําหรับผู้มคี ุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
04-000-302
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
04-000-401
สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
04-000-403
สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
International Cooperative Education
แผนที่ 2 สําหรับผู้มคี ุณสมบัตติ ามข้อ 2.2.1 , 2.2.2 (หมวดที่ 3)
04-000-302
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
04-000-303
ฝึกงาน
Job Training
04-000-304
ฝึกงานต่างประเทศ
International Job Training
04-000-402
ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem
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1(0-2-1)
3(0-40-0)
3(0-40-0)
3(0-6-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าใดๆ ที่ เ ปิ ด สอนในภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
แต่ต้องไม่ซ้ํากับวิชาในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหรือ
นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษาเสนอแนะ
1) แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
1

2
3
2
3
3
0

2
0
3
0
0
3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5
6
5
6
6
1

3
1

3
0

0
2

6
1

01-320-001
04-720-201
04-411-102
09-111-141
09-410-141
09-410-142

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
วัสดุวิศวกรรม
เขียนแบบวิศวกรรม
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
วิศวกร 1
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิขาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
รวม
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ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

กลศาสตร์วิศวกรรม
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
วิศวกร 2
09-210-121 เคมีสําหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร

3
3
3
3
3
1

3
1
2
3
3
0

0
6
3
0
0
3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
4
5
6
6
1

3
1

3
0

0
3

6
1

รวม
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ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

2
2

0

6

04-311-202
04-411-101
04-621-101
09-111-142
09-410-143
09-410-144

04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
รวม
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หน่วยกิต

หน่วยกิต
ศึกษาด้วย
ตนเอง
4
หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษศาสตร์
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
04-620-101 ปฏิบัติการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
04-621-102 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสําหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
04-621-201 การออกแบบวงจรดิจิทัลและ
วงจรตรรก
04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
09-111-243 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
รวม

3
3
2

3
2
0

0
2
6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
5
2

3

2

3

5

3

2

3

5

3
3
20

2
3

3
0

5
6
หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
04-621-202 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
04-622-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นสูง
04-622-203 ทฤษฎีการคํานวณ
04-623-201 การสื่อสารข้อมูล
09-121-045 สถิติทั่วไป
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

3
3
3

2
2
2

2
3
3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5
5
5

3
3
3
3

3
3
3
2

0
0
0
2

6
6
6
5
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หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

04-621-301 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ
ภาษาแอสเซมบลี
04-621-302 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
เชื่อมต่อประสาน
04-622-302 ระบบปฏิบัติการ
04-622-303 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
04-623-301 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
04-62x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่ม 1
04-62x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่ม 2
รวม

3

2

3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5

3

2

3

5

3
3

3
2

0
3

6
5

3
3

3
x

0
x

6
x

1

0

3

1
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
1

3
0

0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
1

1

0

3

1

3
3
3
3
1

2
3
2
3
0

3
0
3
0
3

5
6
5
6
1

1

0

3

1

01-000-001 ทักษะทางสังคม
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
04-620-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
04-621-203 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
04-622-202 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
04-622-301 ระบบฐานข้อมูล
04-623-302 ระบบเครือข่ายแบบทีซีพีไอพี
04-62x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่ม 2
04-62x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่ม 2
รวม
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24

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6

0

40

04-000-401 สหกิจศึกษา
หรือ
หรือ
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
รวม

6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0
หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

01-3xx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-620-402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
04-62x-xxx กลุม่ วิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่ม 1
04-62x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่ม 1
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
xx-xxx-xxx เลือกเสรี
xx-xxx-xxx เลือกเสรี
รวม

3
3
3

x
1
x

x
6
x

ศึกษาด้วย
ตนเอง
x
4
x

3

x

x

x

2
3
3
20

x
x
x

x
x
x

x
x
x
หน่วยกิต
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2) แผนการศึกษาแบบฝึกงาน
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
1

2
3
2
3
3
0

2
0
3
0
0
3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5
6
5
6
6
1

3
1

3
0

0
2

6
1

01-320-001
04-720-201
04-411-102
09-111-141
09-410-141
09-410-142

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
วัสดุวิศวกรรม
เขียนแบบวิศวกรรม
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
วิศวกร 1
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
01-610-xxx เลือกกลุ่มวิขาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
รวม
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ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

กลศาสตร์วิศวกรรม
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
วิศวกร 2
09-210-121 เคมีสําหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร

3
3
3
3
3
1

3
1
2
3
3
0

0
6
3
0
0
3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
4
5
6
6
1

3
1

3
0

0
3

6
1

รวม
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ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

2
2

0

6

04-311-202
04-411-101
04-621-101
09-111-142
09-410-143
09-410-144

04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
รวม
26

หน่วยกิต

หน่วยกิต
ศึกษาด้วย
ตนเอง
4
หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษศาสตร์
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
04-620-101 ปฏิบัติการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
04-621-102 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสําหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
04-621-201 การออกแบบวงจรดิจิทัลและ
วงจรตรรก
04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
09-111-243 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
รวม

3
3
2

3
2
0

0
2
6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
5
2

3

2

3

5

3

2

3

5

3
3
20

2
3

3
0

5
6
หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
04-621-202 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
04-622-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นสูง
04-622-203 ทฤษฎีการคํานวณ
04-623-201 การสื่อสารข้อมูล
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

3
3
3

2
2
2

2
3
3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5
5
5

3
3
3

3
3
2

0
0
2

6
6
5

18

27

หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

09-121-045 สถิติทั่วไป
04-621-301 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ
ภาษาแอสเซมบลี
04-621-302 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
เชื่อมต่อประสาน
04-622-302 ระบบปฏิบัติการ
04-623-301 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
04-62x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่ม 1
04-62x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่ม 2
รวม

3
3

3
2

0
3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
5

3

2

3

5

3
3
3

3
3
x

0
0
x

6
6
x

1

0

3

1

19

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
1

3
0

0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
1

1

0

3

1

3
3
3

2
3
2

3
0
3

5
6
5

1

0

3

1

01-000-001 ทักษะทางสังคม
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
04-620-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
04-621-203 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
04-622-202 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
04-622-303 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
04-62x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่ม 2
รวม
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หน่วยกิต

15

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

40

04-000-303 ฝึกงาน
หรือ
หรือ
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
รวม

3
28

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
3

3
3
1

2
3
0

3
0
3

5
6
1

2
3
15

x
x

x
x

x
x
หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

01-3xx-xxx เลือกกลุ่มวิชาภาษา
04-620-402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
04-62x-xxx กลุม่ วิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่ม 1
04-62x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่ม 1
xx-xxx-xxx เลือกเสรี
รวม

3
3
3

x
1
x

x
6
x

ศึกษาด้วย
ตนเอง
x
4
x

3

x

x

x

3
15

x

x

x
หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถาน
ประกอบการ
04-622-301 ระบบฐานข้อมูล
04-623-302 ระบบเครือข่ายแบบทีซีพีไอพี
04-62x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่ม 2
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
xx-xxx-xxx เลือกเสรี
รวม
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
ความสําคั ญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกั บวิชามนุ ษยสัม พันธ์ พฤติ กรรมของมนุษ ย์ มนุษ ย
สัมพันธ์ในครอบครัว มนุษยสัมพันธ์ตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรมของศาสนากับ
มนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานกับการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการทํางาน ผู้นํา
กับมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ และการฝึกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี
Importance and theories related to human relations, human behavior,
human relations in families, human relations based on Thai culture,
religious doctrine in human relations, corporate human relations in work,
work motivation, leadership and human relations, communication and
training for good human relations
01-110-004

สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
ความสํ า คั ญ ของสั ง คมกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม แนวคิ ด พื้ น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยากั บ การศึ ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม การวิเคราะห์
ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
Importance of society and environment, basic concepts in ecology, natural
resources and environment, environment pollution and control, system
analysis and assessment of impacts on environment for appropriate
environment management

01-110-012

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
ความหมาย ความเป็ น มาความสํ า คั ญ ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการพั ฒ นา
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน แนวคิดและแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมของไทย กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสําเร็จ
Concepts of sufficiency economy philosophy and sustainable development,
application of the philosophy in dealing with social and economic problems
in Thailand, case study on successful sufficiency-economy activities in
Thailand
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01-110-013

สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Society with Thai Politics and Government
การเกิดขึ้นของสังคม การกําเนิดรัฐ รูปแบบการปกครองของรัฐ อุดมการณ์ทางการเมือง
สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง การปกครอง ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินและปัญหาสาระสําคัญทางการเมือง การปกครองไทย
The emergence of society, formation of state, forms, of administration,
political ideology, political procedure, government regulations and political
crisis administration problems of Thailand

01-110-015

กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Law
วิ วั ฒ นาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้ ม ครองแรงงาน กฎหมายเงิ น ทดแทน
กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
Concepts and evolution of labor law, the protection law, the employment
compensation law, the social security law and the labor relation law

01-210-001

สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
สารสนเทศ รายงานทางวิชาการ แหล่งสารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศและบริก าร
สารสนเทศ การสื บ ค้ น และรวบรวมบรรณานุ ก รม การประเมิ น การวิ เ คราะห์
การสังเคราะห์และการอ้างอิง การจัดทํารูปเล่มรายงานทางวิชาการ
Information, academic report writing, information source, information
service and resource, information and bibliography retrieval, evaluating,
analyzing, synthesizing and citation, compilation of papers with academic
report writing standards

01-210-006

มนุษย์กับปรัชญา
3(3-0-6)
Man and Philosophy
ความหมายของปรัชญา ขอบข่ายของปรัชญา ปัญหาหลักและแนวคิดสําคัญทางปรัชญา
ความหมายของมนุษย์ คุณค่าของชีวิตและการอยู่ร่วมกันมนุษย์กับจรรยาบรรณวิชาชีพ
มนุษย์กับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Concept and scope of philosophy, principle problems and key aspects of
philosophy, concept of man, values of life and being-in-the world with
others, man and professional code of ethics, man and professional code of
ethic
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01-210-007

ตรรกะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Logic in Daily Life
มนุษย์กับเหตุผล การคิด การอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผลนิรนัยกับการอ้างเหตุผลอุปนัย
เหตุ ผ ลวิ บัติ ลัก ษณะของข้ออ้างเหตุ ผ ลที่ดี การประเมิ น และทดสอบข้ ออ้ างเหตุผ ลใน
ชีวิตประจําวัน
Man and reason, thinking, argumentation, deductive and inductive
argumentation, fallacy, characteristics of sound argument, evaluation and
verification of an argumentum daily life

01-210-008

การใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Reasoning and Ethics
การคิด การอ้างเหตุผล การใช้เหตุผลที่ใช้ในชีวิตประจําวัน จริยศาสตร์และจริยธรรม
ทางศาสนา การเรียนรู้จริยธรรมและการพัฒนาจริยธรรม ค่านิยมทางจริยธรรมของ
สังคมไทยและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Thinking, argumentation, everyday life reasoning, ethics and morals, learning
and development of ethics, ethical virtue in Thai society, and professional
code of ethics

01-210-013 วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Culture
พื้นฐานวัฒนธรรม พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและการพัฒนาวัฒนธรรม
ไทย
Cultural basics, Thai cultural evolution and change, foreign cultures
influencing Thai culture, types of culture, cultural capitals, Thai cultural
conservation and promotion, Thai cultural dissemination and creation and
Thai cultural development
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01-320-001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Communication 1
คําศัพท์ สํานวน ภาษาที่ใช้ในการบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ความ
สนใจ การสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์ต่างๆ การเขียนข้อความสั้นๆ การฟังและอ่าน
ข้ อ ความสั้ น ๆ จากสื่ อ ต่ า ง ๆ เสริ ม สร้ า งนิ สั ย การเรี ย นภาษาอั ง กฤษด้ ว ยตนเอง
การเสริมสร้างนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal
information, routines and interests communicating with short conversations
in various situations, writing short statements, listening to and reading short
and simple texts, self-study using language software

01-320-002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Communication 2
คําศั พท์ สํานวน ภาษาที่ ใ ช้ใ นการเล่า เรื่ อง อธิ บาย และให้ เ หตุ ผ ล การสนทนาอย่า ง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน การเขียนบรรยายสั้น ๆ การฟังและ
การอ่านเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสื่อต่างๆ การเสริมสร้างนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for telling
stories, giving explanations and reasons, continuously exchanging of
information, writing of short and connected descriptions, listening to and
reading of longer texts, self-study using language software

01-320-003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษา การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in
various situations according to native speaker’s culture

01-310-001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
หลักการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านจับ
ใจความและวิเคราะห์ความ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการพูดใน
โอกาสต่างๆ
Principles of communication, Thai language usage, critical listening, reading
for main ideas and analysis, writing for communication in daily life and
speaking on different occasions
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01-310-006

การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
หลั ก การอ่า นเอกสารทางวิ ชาการ หลั ก การเขีย นทางวิ ชาการ การอ่ านและเขี ย นสรุ ป
สาระสําคัญ การศึกษาค้นคว้า และการนําเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, Reading and note taking,
information research and academic presentations

01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Writing for Careers
หลักและศิลปะในการเขียน ประเภทของการเขียน และการเขียนเพื่อนําเสนอผลงานที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ
Principles and arts of writing, types of writing and writing for professional
presentations
01-310-009

ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
Arts of Speaking
หลักและศิลปะในการพูด การสนทนา การเจรจาต่อรอง การพูดเพื่อนําเสนองาน การพูด
ในที่ประชุมชน การพูดในสถานการณ์และโอกาสต่างๆ
Principles and arts of speaking, conversation, negotiation and oral,
presentation public speaking in various situation and on various occasions

01-320-004

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Reading
การหาความหมายของเรื่องที่อ่านคําศัพท์ สํานวนและข้อความ กลวิธีการอ่าน การพัฒนา
ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ
Finding meanings of words, expressions, and statements, reading strategies,
development of reading abilities

01-320-006

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
English for Science and Technology
คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษา การฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions and language structures, listening, speaking, reading
and writing based on environment, science and technology
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01-320-007

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentations
คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาในการนําเสนองานในแต่ละขั้นตอน การใช้วจนภาษา
และอวจนภาษาการใช้สื่อประกอบการนําเสนองาน การใช้เลขภาพ การตั้งคําถามและ
การตอบคําถามระหว่างนําเสนองาน การเตรียมตัวของผู้นําเสนองาน
Language use for presentation stages, verbal and non-verbal languages in
presentations, use of visual aids, describing fact and figures, discussion and
answering questions, and preparation for presentations

01-320-008 การเขียนสําหรับชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Writing for Everyday Life
ประโยคชนิดต่าง (ชนิดของประโยค) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับย่อหน้า การเขียนย่อหน้าสั้นๆ
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว การเขียนบรรยายกิจวัตรประจําวัน การ
กรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ การแนะนําตัวเอง
การไปเที่ยวในวันหยุด การเชิญชวน การตอบรับหรือปฏิเสธการเชิญชวน และการจอง
ห้องพักโรงแรม
Different types of sentences, basic knowledge of paragraph, short paragraph
writing of personal information of oneself, friends, or family members,
writing about daily activities, form filling, letters and electronic mails about
self introduction, invitations, accepting and refusing invitations and hotel
reservation
01-330-001

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Chinese
การใช้อักษรโรมันกํากับเสียง การเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้มาตรฐานเดียวกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น การฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นตั ว เลข คํ า ศั พ ท์ แ ละประโยคที่ ใ ช้ บ่ อ ยใน
ชีวิตประจําวัน
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic listening,
speaking, reading and writing number, words and sentences frequently used
in everyday life
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01-330-007

สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Japanese Conversation
บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยสถานการณ์จําลองจากสถานการณ์จริงที่
ผู้เรียนจะต้องพบในชีวิตประจําวัน โดยฝึกฝนให้สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อชํานาญ
ขึ้น สามารถนําคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาประกอบเพื่อขยายขอบเขตของบทสนทนาให้
กว้างต่อไป
Various types of Japanese conversation in daily life, situational conversation
practice with focus on fluency and relevant vocabulary use and further
extension of conversation

01-341-001

ภาษาเขมรเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Khmer
ระบบเสียง ตัวอักษร คําศัพท์พื้นฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking,
reading and writing basic Khmer

01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Bahasa
ระบบเสียง ตัวอักษร คําศัพท์พื้นฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking,
reading and writing basic Bahasa
01-343-001 ภาษาพม่าเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Basic Burmese
ระบบเสียง ตัวอักษร คําศัพท์พื้นฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าเบื้องต้น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking,
reading and writing basic Burmese
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01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ระบบเสียง ตัวอักษร คําศัพท์พื้นฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking,
reading and writing basic Vietnamese
09-000-001

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสํานักงาน ได้แก่ โปรแกรมประมวลผล
คํา การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ การใช้โปรแกรมนําเสนอ การใช้อินเทอร์เน็ตและการ
สื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แบบภายในและภายนอกองค์กร การท่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับโลกออนไลน์
Computing fundamentals, key application such as word processor
(Microsoft Word), spreadsheets (Microsoft Excel), presentation (Microsoft
PowerPoint) living online such as computer network, communication
technology, electronic mail for inside and outside organization, internet
explorer and general knowledge about online living

09-111-050

คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Mathematics
เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟังก์ชัน กราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน ฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันเลข
ชี้กําลัง ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันกรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบ
ลิก ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต การประยุกต์ของอนุพันธ์
เบื้องต้น ปริพันธ์และการประยุกต์ปริพันธ์เบื้องต้น
Analytic geometry, function ,graph of function ,inverse function, algebraic
function, exponential function, logarithmic function, trigonometry functions,
inverse trigonometry function, hyperbolic function, limit and continuality,
derivative, derivative of algebraic function, introduction to applications
of derivative, introduction to integral and applications of integral
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09-121-045

สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
General Statistics
สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง
การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่มเดียว
และการทดสอบไคสแควร์
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of
random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis
testing of one population, Chi-squared test

09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
Fundamental knowledge of organisms and environment, ecology, natural
resources and conservation, environmental pollutants and environmental
management
09-311-052

ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Biology and Sufficiency Economy
แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายและขอบเขตของชีววิทยา เศรษฐกิจ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกับนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การดํารงชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
Concept and philosophy of sufficiency economy, definition and scope of
biology, community’s economy, sufficiency economy and ecosystem,
biodiversity, biotechnology, natural resources and conservation,
environmental pollutions, sufficiency economy for living

09-410-044

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การผลิ ต ไฟฟ้ า และเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า วั ส ดุ ศ าสตร์ เ บื้ อ งต้ น
สิ่งแวดล้อมและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ดาราศาสตร์และ
ความก้าวหน้าทางอวกาศ
Definition of science and technology, acquisition of science knowledge ,
computer and information technology, production of electricity and electric
appliances, introduction to material science, environment and
environmental pollution, renewable energy technology, astronomy and
advanced space technology
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01-610-001

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
กีฬาประเภทบุคคล เช่น กรีฑา ลีลาศ กิจกรรมเข้าจังหวะ ยูโด แบดมินตัน เปตอง ว่ายน้ํา
และเทเบิลเทนนิส เป็นต้น ความรู้ทั่วไปของกีฬาวิธีการเล่นและการแข่งขัน กฎ กติกา
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
Individual sports, for example, athletics, social dance, judo, badminton,
petanque, swimming, table tennis, etc., general knowledge of sports,
how to play and competition, rules, and physical, mental, emotional
and social development

01-610-002

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
กีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ซอฟท์บอล เป็นต้น
ความรู้ทั่วไปของกีฬา วิธีการเล่นและการแข่งขัน กฎ กติกา พัฒนาการด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม
Team sports, e.g., soccer, indoor soccer, basketball, volleyball, softball,
general knowledge of sports, how to play them in competitions, rules,
and physical, mental, emotional and social development

01-610-003

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการแบบต่าง ๆ และเลือกกิจกรรม
นันทนาการที่เหมาะสม
General knowledge of recreation, types of recreational activities and
selecting appropriate recreational activities

01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
3(3-0-6)
Camping Management
หลักการจัดและการบริหารค่ายพักแรม ประเภทของการจัดค่ายพักแรมและกิจกรรมค่าย
พักแรม ภาวะผู้นําในการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดการค่ายพักแรม
The principles of camping management, types of camping, leadership in
organizing activities and camping evaluation management
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01-610-006 การฝึกด้วยน้ําหนักเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Weight Training for Health
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
หลักและวิธีการฝึกด้วยน้ําหนัก เลือกโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสม
General knowledge of health factors, building up physical fitness for
health, principles and methods of weight training, selecting appropriate
weight training programming
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Social Dance for Health
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ประวัติ
ความเป็นมาของลีลาศ ทักษะพื้นฐาน ประยุกต์การลีลาศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
General knowledge of health factors, building up physical fitness, history of
social dance, basic skills, applying social dance for good health
01-000-001

ทักษะทางสังคม
3(3-0-6)
Social Skills
ความสํ า คั ญ ของทั ก ษะทางสั ง คม การพั ฒ นาสุ ข ภาพจิ ต และการปรั บ ตั ว การพั ฒ นา
บุคลิกภาพ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มารยาททางสังคม
องค์กรและ การทํางานเป็นทีม การคิดและการแก้ปัญหา ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
การมีจิตสาธารณะ ตลอดจนการสร้างนิสัยในสถานประกอบการ
Importance of social skills, mental hygiene development and adjustment,
development of personality, how to create human relations, being good
leadership and followership, social manners, organization and teamwork,
thinking and problem solving, self-responsibility and having public
consciousness (public mind), including creating habits in workplace

01-010-001

วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
3(3-0-6)
Thai Life Style in Globalization
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละสั ง คมไทยในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยกั บ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงอารยธรรมโลกกับวัฒนธรรมมวลชน บทบาทของศาสนาและคุณธรรมต่อ
สังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปรับใช้วิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สังคมกับการเมืองการปกครองไทย สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
History and society in globalization era, Thai art and culture in world
civilization changes and mass culture, roles of religions and morals on Thai
society, concepts of sufficient economy, adapting ways of life for
sustainable environment, society, politics and Thai government, rights and
freedom of Thai people
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01-010-009

ทักษะการเรียนรู้สู่ความสําเร็จ
2(2-0-4)
Learning Skill for Success
การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ตนเองและสมรรถนะแห่ ง ตน การกํ า กั บ ตนเอง การพั ฒ นาทั ก ษะสู่
ความสํ า เร็ จ : การเรี ย นและชีวิตการพัฒนาทั กษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร
Self-perception and self-efficacy, self-control, skill development for success,
and development of information technology and communication skills

01-010-010

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการ
พัฒนาและการประเมินบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพด้าน
การแต่งกาย การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความฉลาด
ทางอารมณ์ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
Concepts and importance of personality development, psychological
theories of personality development and personality assessment, mental
health and adjustment, personality development in clothing, language for
communication, creativity, social etiquette, emotional quotient, human
relations, leadership and followership

01-010-013

การพัฒนาชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Friendly Environment for Life Development
แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการระบบสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจําวัน สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อการดํารงชีวิต แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
รูปแบบชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
Concepts on integration of environmental system to daily life, environmental
situation which impacts human living, friendly environmental practice and
forms of ways of life for better future environment

01-010-014

การควบคุมน้ําหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Weight Control and Body Shapes for Health
ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่าง ๆ อาหารเพื่อสุขภาพและ
การควบคุมน้ําหนัก การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food
and weight control, exercise for health

41

01-010-016

มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
2(2-0-4)
Man and Decent Life
ความหมายของชี วิ ต ที่ ง ดงาม สิ่ ง ดี ที่ สุ ด ที่ เ ราควรแสวงหา ความงามในบุ ค คลต้ น แบบ
มหัศจรรย์แห่งการคิดเชิงบวก การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการความทุกข์ การฝึกสติ
และการสร้างจิตสาธารณะ
Meaning of decent life, summum bonum, the charming persons, miracles of
positive thinking, critical thinking, suffering management, “Mindfulness”
training and public minding

01-310-017

มองโลกผ่านวรรณกรรม
2(2-0-4)
Life Seen through Literature
เนื้อหา รูปแบบ แนวคิดของวรรณกรรม การวิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยา หลัก
ปรัชญาในวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม และภาพสะท้อนของ
สังคมจากวรรณกรรมไท
Content, forms, concepts of literature, analysis by psychological theories
philosophy in literature relationship between literature and society as
reflected in Thai literature

01-310-018

สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
2(2-0-4)
Aesthetics of Thai Language in Songs
สุนทรียภาพของภาษาไทย โลกทัศน์ และภาพสังคมที่สะท้อนจากบทเพลงไทย
Aesthetics in Thai language and perspective as reflected in Thai song

04-000-301 การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Organization Management
การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรม การตลาด เทคโนโลยีการผลิต การคํานวณต้นทุน งบทาง
การเงิ น การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การ
บริหารองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารห่วงโซ่
อุปทาน และ การบริหารโครงการ
Industrial organization, marketing, manufacturing technology, cost
calculation, financial statement, economical analysis, project feasibility
study, organization management, human resource management,
entrepreneurship, supply chain management and project management
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09-090-010

วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ
2(2-0-4)
Science and Nature
ธรรมชาติ แ ละวิ วั ฒ นาการของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ ป ระกอบของธรรมชาติ ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ การกระจายตั ว และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นก่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์
Nature and evolution of science and technology, relationship among
natural compositions, natural phenomenon, distribution and consumption
of natural resources, management and appropriate use of eco-technology

09-111-141

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 1
ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กําหนด การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จํากัดเขต
พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ
Functions limits and continuity, differentiation, indeterminate
forms,applications of differentiation, integration, techniques of
integration, applications of definite integral, algebra of vectors in three dimensional space

09-111-142

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09–111–141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09–111–141 Calculus for Engineers 1
พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัส
ของฟั ง ก์ ชั นค่ า จริ ง ของสองตั ว แปรและการประยุ กต์ แคลคู ลั ส ของฟั งก์ ชั นค่ าจริ ง ของ
หลายตัวแปรและการประยุกต์
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, calculus of real – valued
functions of two variables and applications, calculus of real - valued
functions of multiple variables and applications
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09-111-243

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 3
วิชาบังคับก่อน : 09–111–142 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
Pre-requisite : 09–111–142 Calculus for Engineers 2
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรง
แบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและอนุกรมของจํานวน
การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
Introduction to differential equations and applications, numerical
integration, improper integration, introduction to line integrals,
mathematical induction, sequences and series of numbers, Taylor series
expansions of elementary functions

09-210-121

เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม โครงสร้างของอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติของธาตุตาม
ตารางพีริออดิก พันธะเคมี มวลสารสัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมบัติ
ของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา จลน์ศาสตร์เคมี ธาตุ
เรฟพรี-เซนเททีฟ อโลหะ ธาตุทรานสิชัน
Atomic theory, electron structure in atom, properties of elements in
periodic table, chemical bond, stoichiometry, solution and colligative
properties, gas liquid and solid properties, chemical equilibrium, ion
equilibrium in water and kinetic chemistry , representative elements, nonmetal, transition elements

09-210-122

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
วิชาบังคับก่อน : 09-210-121 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 09-210-121 Chemistry for Engineers
or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของธาตุและสารประกอบ
มวลสารสัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมบัติของแก๊ส โครงสร้างของผลึก
สามัญบางชนิด สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ จลนศาสตร์เคมี
Experiment on scientific measurements, elements and compounds
properties, stoichiometry, solution and colligative properties, gas properties,
crystalline structure, chemical equilibrium, acid-base and salt reaction,
kinetic chemistry
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09-410-141

ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของ
สาร การเคลื่ อนที่ของวัตถุแ ข็งเกร็ง การเคลื่ อนที่แบบออสซิ ล เลต กลศาสตร์ ของไหล
ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คลื่นเสียง
Vector, force and motion, momentum and energy, particle system,
mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, fluid
mechanics, heat and heat transfer, and sound waves

09-410-142

ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 1
วิชาบังคับก่อน : 09-410-141 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1
or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุ ภาค สมบั ติ
เชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คลื่นเสียง
Experiment on force and motions, momentum and energy, particle system,
mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, fluid
mechanics, heat and heat transfer, and sound waves

09-410-143

ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physicsfor Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09-410-141 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1
ไฟฟ้ า สถิ ต แม่ เ หล็ ก -ไฟฟ้ า ไฟฟ้ า กระแสตรง ไฟฟ้ า กระแสสลั บ คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่
Statics, electromagnetics, direct current, alternative current,
electromagnetic wave, optics, and modern physics
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09-410-144

ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
Physics Laboratoryfor Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09-410-143 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคู่กัน และ
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-410-143 Physics for Engineers 2
or concurrent enrollment
and 09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่
Experiment on statics, electromagnetics, direct current, alternative current,
electromagnetic wave, optics, and modern physics

04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
ระบบแรง ผลลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิต ไคเนแมติกส์และไคเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง กฎการเคลื่อนที่ ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม
Force system, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and kinetics of
particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, work and energy,
impulse and momentum
04-411-102

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
การเขียนอักษร การมองภาพฉาย การเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ การกําหนดขนาด
และพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนภาพด้วยมือและการสเก็ตภาพ แผ่นคลี่
และภาพประกอบ การเขีย นแบบเบื้อ งต้ น โดยคอมพิว เตอร์ช่ วยในการเขี ย นแบบและ
ออกแบบ
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial
drawings, dimensioning and tolerances, sections, auxiliary views and
development, freehand and sketches, detail and assembly drawings, basic
computer-aided design drawing

04-621-101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Computer Programming
แนวคิดและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ อันตรกิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและการ
เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง
Concepts and components of computer, hardware and software
interaction, electronic data processing concepts, program design and
development methodology and high-level language programming
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04-621-102

อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Basic Electronics for Computer Engineering
อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ความผิดพลาดจากการวัด การออกแบบวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับ สัญญาณและรูปคลื่นต่างๆ อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐาน เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลา ทรานซิสเตอร์แบบมอส การวิเคราะห์
วงจรทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ การออกแบบวงจรขยายและวงจรขยายแบบป้อนกลับ
วงจรรวม วงจรกรองสัญญาณ วงจรแปลงข้อมูล
Electical devices and electrical measuring instrument, errors of
measurement, DC and AC circuit design, signal and waveforms, basic
electronic devices and circuits such as diode, bipolar transistor, and MOS
transistor, transistor circuit analysis, operational amplifier, amplifier and
feedback amplifier design, integrated circuits, filter circuits, data conversion
circuits

04-621-201

การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
3(2-3-5)
Digital Circuit and Logic Design
ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิ่ง คณิตศาสตร์แบบบูล ตารางความจริง การลดรูปสมการ
บูลลีนโดยใช้ แผนที่แบบคาร์นอ วงจรตรรก การเชื่อมต่อวงจรเชิงตรรกะในตระกูลต่างๆ
ตามมาตรฐาน, แผงวงจรรวม, อุปกรณ์เก็บข้อมูล วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรชิฟ
รีจิสเตอร์ การออกแบบวงจรคอมไบเนชันและวงจรซีเควนเชียล
Fundamental theory of switching circuit, Boolean algebra, truth table,
Boolean equation reduction by Karnuaugh map, logic gates, interfacing logic
families and standard bus, integrated circuit building blocks, storage
elements, flip-flops, counters, shift registers, combination and sequential
circuit design

04-622-203

ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-6)
Theory of Computation
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน กราฟ ต้นไม้ เมทริกซ์ การนับ ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบลูลีน
วิธีการพิสูจน์ ภาษาเรกกูลาร์ นิพจน์เรกกูลาร์ ออโตมาต้าจํากัด ภาษาคอนเทกซ์ฟรีและออ
โตมาต้าแบบกดลง การแจง เครื่องจักรทัวริ่ง ไวยากรณ์คอนเทกซ์เซนสิทิฟ ปัญหาการ
ตัดสินใจที่แก้ได้และแก้ไม่ได้ ปัญหาแทร็คเทเบิ้ลและอินแทร็คเทเบิ้ล ปัญหาเอ็นพี-สมบูรณ์
Set, relations, function, graph, tree, matrix, counting, logic, boolean algebra,
proof method, regular language, regular expression, finite automata,
context-free language, pushdown automata, turing machine, context
sensitive grammar, decidable problems, tractable and intractable problems,
NP-complete problems
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04-623-201

การสื่อสารข้อมูล
3(3-0-6)
Data Communication
แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล โมเดลโอเอสไอ ลักษณะของสัญญาณ การเข้ารหัส
สัญญาณและการกล้ําสัญญาณ การส่งข้อมูลที่เป็นดิจิทัล อุปกรณ์เชื่อมต่อ สายสัญญาณ
ตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสาร การมัลติเพล็กซ์ข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล การควบคุมการส่งข้อมูล การบีบอัดข้อมูล การส่งข้อมูล
สวิตชิ่งแบบต่าง ๆ โพรโทคอลแบบจุดต่อจุด ระบบเครือข่ายดิจิทัลบริการร่วม ระบบ X.25
ระบบเฟรมรีเลย์ ระบบเอทีเอ็ม ระบบโซเน็ตเอสดีเอช การสื่อสารระบบไร้ สาย ระบบ
เครือข่าย และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย
Basic concepts of data communication, OSI model, signal characteristics,
encoding and modulating, transmission of digital data, communication
interface device, transmission line, communication media, data multiplexing,
data coding, error detection and correction, data link control, data
compression and decompression, switching, point-to-point protocol,
integrated services digital network, X.25, frame relay, ATM, SONET/SDH,
wireless communication system, networking and internetworking devices

04-720-201

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
โครงสร้าง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรม โลหะ
พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพสมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึกษา
โครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่เกี่ ยวข้องกั บสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์โดยการใช้วัสดุวิศวกรรม
Structures, properties, production process and applications of main groups
of engineering materials, metals, polymers, asphalt, wood, concrete and
composites, phase equilibrium diagrams and their interpretation,
mechanical properties and materials degradation

04-000-101

การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
Engineering Workshop
ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพื้นฐานวิศวกรรมสาขาต่างๆ ในห้องปฏิบัติการพื้นฐานในทุก
ภาควิชา สร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงานในอาชีพวิศวกรรม
Practice about basic engineering works from every engineering departments
in order to build up good attitude and perception in engineering
professional
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04-411-101

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training
ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทั่วไป เครื่องมือวัด
เครื่องมือร่างแบบ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานเครื่องมือกล งานเชื่อม งานประกอบระบบ
ท่อเบื้องต้น งานไฟฟ้า ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิศวกร
Practices in basic engineering works, hand tools, instrumentation, drafting
tools, machine parts, machining, welding, basic pipe line assembly, electrical
work, safety operation and ethics engineers

04-620-101

ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2(0-6-2)
Computer Engineering Laboratory
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารการใช้ ง านเครื่ อ งมื อ ทางด้ า นวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ระบบปฏิ บั ติ ก าร
ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนา ระบบเครือข่าย วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Practice of using instruments in computer engineering, operating systems,
software development, network system, electrical and electronic circuits

04-621-202

การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Digital System Design
วิชาบังคับก่อน : 04-621-201 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
Pre-requisite : 04-621-201 Digital Circuit and Logic Design
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการประมวลและแสดงผลทางตรรก การออกแบบวงจรดิ จิทัล
ฟังก์ชันต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับวงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การพัฒนา
ออกแบบและวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล การออกแบบระบบดิจิทัลโดยใช้
วงจรรวมและอุปกรณ์ตรรกที่สามารถโปรแกรมได้แบบต่าง ๆ เช่น PAL, CPLD และ
FPGA ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และการใช้ภาษาเอชดีแอลสําหรับ
ช่วยในการออกแบบ
To review knowledge of logic processing and representation, basic
combination logic circuit design, synchronous and asynchronous sequential
circuit, combination and sequential logic circuit implementation and
analysis, implementing logic function using programmable device such as
PAL, CPLD and FPGA, computer hardware design process, hardware design
using HDL
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04-621-203

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Computer Architecture
วิชาบังคับก่อน : 04-621-201 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
Pre-requisite : 04-621-201 Digital Circuit and Logic Design
สถาปั ต ยกรรมของระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบย่ อ ยภายในคอมพิ ว เตอร์ เช่ น
สถาปัตยกรรมของตัวประมวลผลและหน่วยคํานวณทางคณิตศาสตร์ การควบคุมเส้นทาง
ของข้อมูล สู่หน่วยประมวลผลกลาง การจัดการส่งข้อมู ลระดับรีจิสเตอร์ ระบบจั ดการ
การติดต่ออุปกรณ์ภายนอก ไปป์ไลน์ ซุเปอร์สเกลล่าร์ แคช การประมวลผลแบบขนาน
หลักการออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์
ที่มีสมรรถนะสูง การคํานวณประสิทธิภาพของซีพียู
Computer architecture, functionality of computer components, central
processing unit, arithmetic and logic unit, data path control, data transfer at
register level, input/output management, pipeline, superscalar, cache,
principles of computer hardware design and high performance computer
architectures, CPU performance evaluation

04-621-301

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
3(2-3-5)
Computer Organization and Assembly Language
โครงสร้างภายในของไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ รีจิสเตอร์ เทคโนโลยีของ
บัสระบบ โครงสร้าง ประเภทและการทํางานของหน่วยความจําหลัก หน่วยความจําแคช
อุปกรณ์สํารองข้อมูลแบบต่างๆ หน่วยควบคุมการนําเข้าและแสดงผล อุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่างๆ หลักการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี โหมดการอ้างแอดเดรส การถอดรหัส
คําสั่ ง กลุ่ มคําสั่ งเคลื่อนย้ายข้อมูล กลุ่มคํ าสั่งคณิตศาสตร์ กลุ่ มคํ าสั่งลอจิก กลุ่ มคําสั่ง
ควบคุมโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบโมดูลและการเรียกใช้งานฟังก์ชัน
Microcomputer and microprocessor structure, register, system bus
technology, structure types and function of main memory, cache memory,
secondary storage, I/O module, peripheral devices Assembly language
programming, addressing mode, instruction decoding, data movement
instructions, arithmetic and logic instruction, program control instruction,
modular programming and function call
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04-621-302

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อประสาน
3(2-3-5)
Microcontroller and Interfacing
วิชาบังคับก่อน : 04-621-201 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
Pre-requisite: 04-621-201 Digital Circuit and Logic Design
โครงสร้ า งของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ อิ น พุ ท พอร์ ต เอาท์ พุ ท พอร์ ต รี จิ ส เตอร์
หน่วยความจํา ตัวจับเวลา ตัวนับ โมดูลแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล โมดูลการปรับความกว้าง
พัลส์ ระบบบัสต่างๆ การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบด้วยภาษาระดับสูง เครื่องรับรู้และ
การต่อประสาน การออกแบบวงจรเชื่อมต่อเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางพอร์ต
ขนาน พอร์ตอนุกรม และพอร์ตอื่นๆ การสื่อสารกับระบบอื่นๆ
Structure of microcontroller system, input ports output ports, registers,
memories, timer, counter, analog to digital converter module, pulse-width
modulation module, bus systems, controlling program using high level
language, sensors and interfacing, design of interfacing circuit for controlling
external devices via parallel port, serial port, and the other types of ports,
communication with other systems

04-622-301

ระบบฐานข้อมูล
3(2-3-5)
Database Systems
วิชาบังคับก่อน : 04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Pre-requisite : 04-622-201 Data Structure and Algorithms
แนวคิดของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
หน่วยข้อมูลและความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพ
อีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนอร์มัลไลเซชัน โครงสร้างฐานข้อมูลแบบลําดับชั้น
แบบเครือข่าย และแบบเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูลและภาษาเรียกค้นข้อมูล
Database system concepts, files and databases, database system
architecture, data entities and relationships, data modeling using EntityRelation Diagrams and normalization technique, hierarchical, network and
relational models of databases, query language and database language
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04-622-201

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-3-5)
Data Structure and Algorithms
วิชาบังคับก่อน : 04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 04-621-101 Computer Programming
นิยาม และบทบาทของอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์อัลกอริทึมขั้นพื้นฐาน
อัลกอริทึมที่ใช้ร่วมและวิธีสร้างโครงสร้างข้อมูล ได้แก่ อาเรย์ สแตก คิว ลิงก์ลิสต์ ต้นไม้
แบบทวิภาค ต้นไม้แบบเอวีแอล ต้นไม้แบบบี ฮีพ และกราฟ อัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง
และแบบทําซ้ํา อัลกอริทึมการเรียงลําดับและการค้นหา แนวทางในการแก้ปัญหาแบบ
ต่างๆ เช่นอัลกอริทึมแบบกรีดดี้ อัลกอริทึมแบบดีไวด์แอนด์คองเคอร์ และอัลกอริทึมแบบ
แบคแทรกกิ้ง
Data structure definitions, algorithm definition, basic algorithmic analysis
array, stack, queue, linked lists, binary trees, AVL tree, B-tree, heap and
graphs, iterative and recursive algorithms, searching algorithms and analysis,
sorting algorithms and analysis, hash tables, greedy algorithm, divide and
conquer algorithm, backtracking

04-622-202

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Pre-requisite : 04-622-201 Data Structure and Algorithms
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น กระบวนการของซอฟต์แวร์ การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์
และโครงสร้ า งที ม ซอฟต์ แ วร์ การวั ด ซอฟต์ แ วร์ การประมาณต้ น ทุ น ซอฟต์ แ วร์
การวิ เคราะห์ ความต้องการของระบบงานซอฟต์ แวร์ การสร้างเอกสารข้อกําหนดของ
ซอฟต์แวร์ วิธีโมเดลระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบส่วนต่อ
ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ การทดสอบซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจสอบความ
สมเหตุ ส มผล วิ วั ฒ นาการซอฟต์ แ วร์ การประกั น คุ ณ ภาพซอฟต์ แ วร์ และเครื่ อ งมื อ
สนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Introduction to software engineering, software process, software project
management and team structure ,software metrics , software cost
estimation , software requirements and specifications, system modeling,
software design, architectural design ,graphical user interface design,
software testing and validation , software evolution, software quality
assurance, software engineering tools and environments
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04-622-303

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-3-5)
Systems Analysis and Design
วิชาบังคับก่อน : 04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Pre-requisite : 04-622-201 Data Structure and Algorithms
ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กรและระบบธุรกิจ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มศักยภาพของระบบ ขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์
ระบบ การสร้ า งแผนภู มิ ก ารไหลของข้ อ มู ล ข้ อ มู ล ดิ ก ชั น นารี การออกแบบระบบ
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิง
อ็ อ บเจกต์ การออกแบบโปรแกรมแปลงภาษา การออกแบบระบบให้ ค งทนต่ อ ความ
ผิดพลาดและ เครื่องมือที่ช่วยในงานออกแบบซอฟต์แวร์
Significance of information technology to business organization, exploiting
information technology for enhancing potentiality of systems, system
development life cycle phases, system analysis, data flow diagram, data
dictionary, system designing user interface, data collecting section object oriented analysis and design , language translation, software fault tolerance
and computer-aid software engineering tools

04-622-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Computer Programming
วิชาบังคับก่อน : 04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 04-621-101 Computer Programming
ทบทวนการโปรแกรมภาษาซี ชนิดตัวแปร นิพจน์ นิพจน์พอยน์เตอร์ อาร์เรย์ ประโยค
ควบคุม ฟังก์ชัน การส่งผ่านพารามิเตอร์ ค่าคงตัว เรฟเฟอร์เรนซ์ การกําหนดทับ การ
กระทําเดิม คลาส การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล คอนสตรัคเตอร์ เดสสตรัคเตอร์ ลําดับการ
ทํางานของคอนสตรัคเตอร์และเดสสตรัคเตอร์ การคัดลอกคอนสตรัคเตอร์ การแปลงคอน
สตรัคเตอร์ วัตถุชั่วคราว การกําหนดทับตัวกระทํา การสืบทอด การซ่อนชื่อ โพลิมอร์ฟิซึม
ฟัง ก์ ชัน เสมื อ นแท้ โอเวอร์ ไ รด์ ดิ้ ง คลาสนามธรรม การสื บ ทอดจากหลายคลาส การ
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ และการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
Review of C programming (variable types, expression, pointer expression,
array, control statements, function, parameter passing), constant, reference,
function overloading, class, access control, constructor & destructor and
their order of execution, copy & conversion constructor, temporary object,
operator overloading, inheritance, name hiding, polymorphism, pure virtual
function, overriding, abstract base class, multiple inheritance, object
oriented programming and event driven programming
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04-622-302

ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operating Systems
วิชาบังคับก่อน : 09-121-045 สถิติทั่วไป
Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics
หลั ก การและแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการออกแบบระบบปฏิ บั ติ ก ารสมั ย ใหม่ โพรเซสโมเดล
ของการประมวลผล ความสัมพันธ์ระหว่างการเกียดกัน และการทํางานร่วมกันของโพรเซส
การใช้เซมาฟอร์ การส่งผ่านข้อความ และมอนิเตอร์ นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการตรวจจับ
เด็ดล็อกของโพรเซสและการป้องกัน และยังกล่าวถึงการจัดการทรัพยากรต่างๆ ตั้งแต่
จัดตารางทํางานให้โพรเซสเซอร์ การบริหารหน่วยความจํา และการจัดการหน่วยความจํา
สํารอง และสุดท้ายยังกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการต่างๆ และทิศทางการ
ออกแบบและพัฒนาของระบบปฏิบัติการในอนาคต
The principles and concepts that govern the design of modern operating
systems, process model of computation and the related areas of mutual
exclusion and process synchronization, including the use of semaphores,
message passing, and monitors, process deadlock detection and prevention
are also discussed, with respect to resource management, areas covered
include processor scheduling, memory management, and management of
secondary storage devices, finally, the course also covers alternative
operating system architectures and the implications of future trends in
computing on operating system design
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04-623-301

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Networks
วิชาบังคับก่อน : 04-623-201 การสื่อสารข้อมูล
Pre-requisite : 04-623-201 Data Communication
แนะนําภาพรวมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศึกษาแบบอ้างอิงสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เช่น แบบอ้างอิงโอเอสไอ แบบอ้างอิงทีซีพี/ไอพี หลักการพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูลดิจิทัล
ผ่ า นตั ว กลางต่ า งๆ ทั้ ง มี ส ายและไร้ ส าย แนวคิ ด และข้ อ ตกลงในการส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ผ่ า น
ตัวกลางเป็นทอด ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และเครือข่ายข้ามถิ่น เช่น อีเทอร์เน็ต เอทีเอ็ม
ข้อคิดสํ าหรั บการออกแบบส่วนรับผิดชอบเครือข่ าย อัลกอริทึ มการหาเส้นทาง กลวิธี
ควบคุม ความคับคั่ ง มาตรฐานและตัว อย่ างเครื อข่าย ข้ อคิดสําหรั บการออกแบบส่ ว น
รับผิดชอบการนําส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย คุณภาพการให้บริการ มาตรฐานและรายละเอียด
ตัวอย่างโพรโทคอลนําส่ งข้อมูล เช่น ทีซีพี ยูดีพี เป็นต้น แนวทางและตัวอย่างการนํา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวิล์ดไวด์เว็บ การประเมิน
ประสิทธิภาพเครือข่าย และระบบการรักษาความมั่นคงผ่านเครือข่าย เป็นต้น
An overview of computer networks, computer network referenced models
such as OSI and TCP/IP, wire and wireless digital communication basis,
concepts and agreements for peer-to-peer communication, LAN and WAN
such as ethernet and ATM, network layer design issues, routing algorithm,
congestion control methodologies, standards and examples of networking,
transport layer design issues, quality of services, standards and examples of
transport protocols such as TCP and UDP and some computer network
applications such as e-mail, WWW, network performance evaluation and
network security
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04-623-302

ระบบเครือข่ายแบบทีซีพีไอพี
3(3-0-6)
TCP/IP Networks
วิชาบังคับก่อน : 04-623-301 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 04-623-301 Computer Networks
ระดั บ ชั้ น ต่ า งๆ ของที ซี พี ไ อพี แอดเดรสในเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ระบบชื่ อ โดเมน
รายละเอียดของโพรโตคอล ไอพี เออาร์พี ไอซีเอ็มพี ทีซีพี และ ยูดีพี การหา เส้ น ทางใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลหาเส้นทาง ได้แก่ อาร์ไอพี โอเอสพีเอฟ ไอ เอสไอเอส
บีจีพี และอื่นๆ นอกจากนั้นอธิบายถึงอุปกรณ์หาเส้นทาง การหาเส้นทางในเครือข่ายมัลติ
คาสต์ ไอพีเวอร์ชัน 6 และโพรโทคอลประยุกต์ต่างๆ ได้แก่ โพรโทคอลไอ จีเอ็มพี เอฟทีพี
เอสเอ็มทีพี เอสเอ็นเอ็มพีและอื่น ๆ
TCP/IP layers, internet addresses, domain name system, details of IP, ARP,
ICMP, TCP and UDP, Internet route, routing protocols including RIP, OSPF, ISIS, and BGP, routing devices, multicast routing, IPv6 and other application
protocols including IGMP, FTP, SMTP,SNMP

04-620-301

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-3-1)
Computer Engineering Pre-Project
กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และออกแบบกระบวนการ แก้ ปั ญ หา
โครงงานหรืองานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้การ ดู แ ล ข อ ง
อาจารย์ที่ปรึกษา ในระหว่างภาคการศึกษามีการเสนอรายงานความคืบหน้าของงานอย่าง
สม่ําเสมอ เมื่อสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องส่งรายงานและบทสรุปของงาน พร้อมทั้ง
นําเสนอต่อคณะกรรมการสอบ
Define objectives and scopes of works, theories of related works in
computer engineering subject areas, problem solving process and research
under supervision of advisor, regulary presentation of work progress
throughout the semester, submission of report and conclusion as well as
presentation of work to examiners towards the end of the semester
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04-620-402

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(1-6-4)
Computer Engineering Project
วิชาบังคับก่อน : 04-620-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 04-620-301 Computer Engineering Pre-Project
การทําโครงงานหรืองานวิจัยที่ต่อเนื่องจากวิชา 04-620-301
การเตรียมโครงงาน
วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ให้ สํ า เร็ จ ในระหว่ า งภาคการศึ ก ษามี ก ารเสนอรายงานความ
คืบหน้าของงานอย่างสม่ําเสมอ เมื่อสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องส่งผลงานที่สําเร็จ
และปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบ
The continuation of work in 04-620-301 Computer Engineering Pre-Project,
is made to the completion, progress of works has to be reported regularly
throughout semester, at the end of semester, the completed work and full
report are required in submission, oral presentation and demonstration of
works are presented to the examination committees

04-621-303

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
3(3-0-6)
Computer Hardware Development
วิชาบังคับก่อน : 04-621-202 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
Pre-requisite : 04-621-202 Advanced Digital System Design
การออกแบบวงจรและลอจิ ก ของฮาร์ ด แวร์ ค อมพิ ว เตอร์ การจํ า ลองการทํ า งาน การ
ตรวจสอบและการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงส่วนข้อมูล และวงจรควบคุมซีพียู การ
ออกแบบระบบหน่ วยความจํา การออกแบบแคช การออกแบบส่วน อิ นพุ ท-เอาท์พุ ท
การออกแบบการเชื่อมต่อประสานและบัส
Designing circuits and logic of computer hardware, circuit simulation,
verification and implementation of computer system including data path,
CPU control circuit, memory system design, cache memory design,
Input/output system design, interfacing and bus design design
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04-621-304

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Architecture
วิชาบังคับก่อน : 04-621-203 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 04-621-203 Computer Architecture
แนะนําสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สถาปัตยกรรมแบบขนาน หน่วยความจํา
และระบบติ ด ต่ อ กั บ ภายนอก คอมพิ ว เตอร์ ไ ปป์ ไ ลน์ แ ละวิ ธี ก ารเวกเตอร์ ระบบแบบ
SIMD และ MIMD ศึกษาคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลแบบขนานอย่างหนัก เครือข่ายที่
เชื่อมต่อระหว่างกัน การจัดการเรื่องหน่วยความจําและปัญหาการทํางานไปพร้อมๆกัน
อัลกอริทึมการควบคุมตัวประมวลหลายตัว ปัญหาเรื่องเด็ดล็อก การทํางานเข้าจังหวะกัน
อัลกอริทึมแบบขนาน และการไหลของข้อมูลในคอมพิวเตอร์
Introduction to high speed computer architecture, parallel architecture,
memory and input/output system, pipelining and vector processing, SIMD
and MIMD computers, massive parallel processing architecture,
interconnection network, memory contention management, multi-processor
control algorithm, deadlock, synchronization, parallel algorithm and flow of
data in computer

04-621-305

การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
3(2-3-5)
Micro Robot Development
วิชาบังคับก่อน : 04-621-302 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อประสาน
Pre-requisite : 04-621-302 Microcontroller and Interfacing
หลักการทํางานหุ่นยนต์ องค์ประกอบของหุ่นยนต์ การออกแบบ การวิเคราะห์ และการ
ประยุกต์ใช้งาน เพื่องานวิจัยและงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ขนาดเล็ก หุ่นยนต์เคลื่อนที่
หุ่นยนต์ช่วยงานวิจัย สร้างหุ่นยนต์ตามความคิดสร้างสรรค์ที่นักศึกษาออกแบบภายใต้
กรอบหัวข้อที่อาจารย์ต้ังไว้ เพื่อให้ได้รูปแบบหุ่นยนต์ที่หลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้
งานได้จริง
Principles and components of robot, design, analysis and robot application
for research and industry such as micro-robot, mobile robot, research
assistant robot, student’s research and development in creating their own
robot according to lecturer’s preset topics
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04-621-306

ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
3(3-0-6)
High Performance Computing
วิชาบังคับก่อน : 04-621-203 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 04-621-203 Computer Architecture
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ส มรรถนะสู ง และ การนํ า ไปใช้ ง านทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยเนื้อหาวิชาจะเน้นถึงเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้แก้ปัญหาขนาดใหญ่
และ ปัญหาที่ใช้การคํานวณอย่างหนัก ที่ทํางานบนระบบคอมพิวเตอร์แบบขนาน ระบบ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาปัตยกรรม
ของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงแบบกระจาย ระบบอ็อบเจ็กต์แบบกระจาย ระบบ
เครื อ ข่ า ยแบบกระจาย รวมถึ ง ประเด็ น ต่ า ง ๆ ในเรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพ และการทํ า นาย
ประสิทธิภาพ เครื่องแม่ข่ายที่ขยายตัวได้ ระบบคอมพิวเตอร์เมต้า และระบบคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์
High performance computing and its applications within science and
engineering, the main emphasis of the course is on techniques and tools for
efficiently solving large and computationally intense problems on vector
and parallel computers and other high performance computing systems (or
supercomputers), it also describes architecture of high performance
distributed systems, high distributed objects (DCOM, CORBA, Java Beans)
and networking with crosscut issues for performance, availability, and
performance predictability, scalable servers, metacomputing, and scientific
computing

04-621-307

ระบบสมองกลฝังตัว
3(3-0-6)
Embedded Systems
วิชาบังคับก่อน : 04-621-201 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
Pre-requisite : 04-621-201 Digital Circuit and Logic Design
ภาพรวมของระบบสมองกลฝังตัว โดยเน้นที่การสื่อสารระหว่างระบบต่างๆ การเชื่อมต่อ
กับภายนอก การประหยัดพลังงาน ความมั่นคง และ เสถียรภาพ วิชานี้ครอบคลุมหลักการ
ออกแบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ และกรณีศึกษา
Overview of embedded systems, with the emphasis on communication
among distributed systems, interfacing with external environments, energy
conservation, safety and reliability, the course covers design principles,
methodologies, design tools, and case studies
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04-621-401

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

3(3-0-6)

04-621-402

หัวข้อขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
Advanced Topics in Computer Hardware
วิชาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์
New academic study in computer hardware

3(2-3-5)

04-622-304

การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม
3(3-0-6)
Design and Analysis of Algorithm
วิชาบังคับก่อน : 04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Pre-requisite : 04-622-201 Data Structure and Algorithms
ทฤษฎีและเทคนิคของการวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม แนวทางออกแบบอัลกอริทึม
เพื่อแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย การค้นหาข้อมูล การเลือกข้อมูล การเรียง
ข้อมูล ทฤษฎีของกราฟ ทฤษฎีตัวเลข และการเข้ารหัสลับ นอกจากนั้นยังศึกษาวิธีการต่าง
ๆ วิธีการกรีดดี้ วิธีการแบ่งและจัดการ การโปรแกรมแบบไดนามิก การย้อนกลับ สําหรับ
การวิเคราะห์อัลกอริทึม นักศึกษาจะได้ศึกษารูปแบบของเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการ
ทํางาน โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ศึกษาการวัดความซับซ้อนของอัลกอริทึม
The theory and techniques of algorithm design and analysis, for algorithm
design, a wide variety of algorithmic solutions to problems from several
application areas, these areas include searching, selecting, sorting, graph
theory, number theory, and encryption, several design paradigms will be
covered including the greedy method, divide and conquer, dynamic
programming, backtracking, and branch-and-bound, for algorithm analysis,
students will practice the formulation of an algorithm's execution time using
formal analysis techniques, the student will use software tools to measure
actual resources that a program uses during execution
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04-622-305

การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
3(3-0-6)
System Software Development
วิชาบังคับก่อน : 04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Pre-requisite : 04-622-201 Data Structure and Algorithms
การเขี ย นโปรแกรมบนระบบปฏิ บั ติ ก ารวิ น โดวส์ โดยศึ ก ษาส่ ว นประกอบต่ า งๆ
ระบบปฏิบัติการ รูปแบบการสื่อสารระหว่างโปรแกรม ส่วนเชื่อมต่อกับกราฟิก การติดต่อ
กับอุปกรณ์อินพุต การสร้างเมนู การติดต่อกับไฟล์ การจัดการกับออบเจ็กต์ การบริหาร
หน่วยความจํา การเขียนโปรแกรมแบบหลายเทรด การสร้างโปรแกรมแบบ DLL และ
การเขียนโปรแกรมแบบโมเดลอ็อบเจกพื้นฐาน
Programming applications in Microsoft 32-bit Windows systems, the
main components of a Windows application, developing environment,
messaging model, graphics device interfaces, menus, file I/O, object
serialization, memory management, multi-thread programming, DLL
development and basic object model

04-622-306

การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์
3(2-3-5)
Unix System Programming
วิชาบังคับก่อน : 04-622-302 ระบบปฏิบัติการ
Pre-requisite : 04-622-302 Operating Systems
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการเขียนโปรแกรมในระดับของระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย
การเขี ย นโปรแกรมเชลล์ การใช้ ง านซิ ส เต็ ม คอลล์ ระบบไฟล์ แ ละไดเร็ ก ทอรี
ประมวลผลไฟล์ การสร้างโพรเซส การควบคุม โพรเซส การส่งสั ญญาณ การติดต่อกับ
เทอร์มินอล การสร้างเดมอนโพรเซส และการติดต่อระหว่างโปรแกรม
UNIX operating system with an emphasis on programming at the system
level including shells and shell script programming, UNIX system calls, file
and directory systems, file processing, UNIX process, process control,
terminal I/O, daemon process, interprocess communicati
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04-622-307

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-3-5)
Object-Oriented Programming
แนวคิดพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุเชิงซอฟต์แวร์ เมท็อด การส่งผ่าน
ค่าพารามิเตอร์ การห่อหุ้มข้อมูล การซ่อนข้อมูล การสืบทอดคลาส ภาวะหลายรูปแบบ
การจัดการข้อผิดพลาดของโปรแกรม สายโยงใย องค์ประกอบและคุณลักษณะเฉพาะ เช่น
ชนิดข้อมูล ตัวปฏิบัติการ โครงสร้างการควบคุม ของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบ
โดยเฉพาะเพื่อการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่นภาษาจาวา
Basic object-oriented programming concepts, objects, classes, methods,
parameter passing, encapsulation, information hiding, inheritance,
polymorphism, exception handling, thread, introduction of elements and
characteristics, e.g. data types, operators, control structures of a computer
language specifically designed for object-oriented programming such as
Java language

04-622-308

ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
วิชาบังคับก่อน : 04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Pre-requisite : 04-622-201 Data Structure and Algorithms
ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ แนวทางในการแทนความรู้ รวมทั้งเฟรม สคริปต์ กฏ และ
ลอจิก และเทคนิคเชิงปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ วิธีการค้นหาและวีคเมทอต ลอจิก และระบบ
ที่ใช้กฎ โครงข่ายประสาทเทียม เจเนอริคทาสก์ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังแนะนําถึงปัญหาที่
ตรวจสอบ การเรียนรู้ของเครื่องจักร เอเจนต์ที่ใช้ฐานความรู้,ความเข้าใจภาษาธรรมชาติ
การรับรู้ของคอมพิวเตอร์ การวางแผน และการเล่นเกม
Meaning of artificial intelligence, concepts of representation including
frames, scripts, rules and logic, and AI techniques including weak methods
and blind search, logic, rule-based systems, neural networks, generic tasks
and others, the course will also introduce problems of diagnosis, machine
learning, knowledge-based agent, natural language understanding, computer
perception, planning and game playing
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04-622-309

ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Database Systems
วิชาบังคับก่อน : 04-622-301 ระบบฐานข้อมูล
Pre-requisite : 04-622-301 Database Systems
ระบบจัดการฐานข้อมูล โครงสร้าง และส่วนประกอบ ฐานข้อมูลระดับกายภาพ กลไกใน
การเข้าถึงฐานข้อมูล แบบจําลองโออาร์เอ็ม การประมวลคําถาม การประมวลกลุ่มคําสั่ง
การคืนสภาพข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
ระบบฐานข้อมูลเชิงเวลา
Database management system, structure and components, physical
database, access mechanisms, orm model, query processing, transaction
processing, recovery control, concurrency control, distributed database
systems, object-oriented databases, temporal database system

04-622-310

การสร้างคอมไพเลอร์
3(3-0-6)
Compiler Construction
วิชาบังคับก่อน : 04-622-203 ทฤษฎีการคํานวณ
Pre-requisite : 04-622-203 Theory of Computation
ภาพรวมของเครื่องมือแปลภาษาโปรแกรมระดับสูง การวิเคราะห์คํา โทเคน ไฟไนต์ออโต
มาตา ตารางสั ญ ลั ก ษณ์ การวิ เ คราะห์ ไ วยากรณ์ วจี วิ ภ าค การตรวจสอบชนิ ด ข้ อ มู ล
การจัดการสภาพแวดล้อมขณะโปรแกรมทํางาน การสร้างภาษากลางและภาษาเครื่อง
และเทคนิคปรับปรุงโค้ดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมยกตัวอย่างการสร้างคอมไพเลอร์
สําหรับภาษาที่กําหนด
Overview of high-level programming language translators, lexical analysis,
token, finite automata, symbol tables, syntax analysis, parser, types
checking, run-time environment handling, intermediate and machine code
generation and code optimization, together with an example compiler
design and construction for specific language
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04-622-311

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์
3(2-3-5)
Object Oriented Software Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-622-202 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Pre-requisite : 04-622-202 Software Engineering
หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ โดยใช้แนวคิดเชิงอ็อบ
เจกต์ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ภาษายูเอ็มแอลเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบ
ซอฟต์แวร์ ซึ่งมีเนื้อหาตั้งแต่สถาปัตยกรรม อ็อบเจ็ก คลาส คอมโพเนนต์ การจําลอง
ตัวพิมพ์วิธี ความสัมพันธ์ และการใช้แผนภาพและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมสําหรับ
วิเคราะห์และออกแบบในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
Priciples with an integrated set of techniques for software analysis and
design based on object-oriented concepts by focusing on applying Unified
Modeling Language (UML) to fundamental object-oriented analysis and
design concepts including architecture, objects, classes, components,
stereotypes, relationships, and all supporting diagrams to produce the
artifacts and work products appropriate for the analysis and design phases
of the software development lifecycle

04-622-312

การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
3(3-0-6)
Digital Signal Processing
วิชาบังคับก่อน : 04-621-201 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
Pre-requisite : 04-621-201 Digital Circuit and Logic Design
แนะนําการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและการประมวลผลสัญญาณเวลาไม่ต่อเนื่อง ระบบ
เชิงเส้นที่เวลาไม่ต่อเนื่อง สมการเชิงอนุพันธ์ ผลการแปลงแบบ Z ผลการแปลงฟูเรียร์ของ
เวลาไม่ต่อเนื่อง การแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล และ การแปลงดิจิทัลเป็นอนาล็อก การ
เพิ่มและลดข้อมูลโดยอาศัยแนวโน้ม การออกแบบวงจรกรองดิจิทัล ผลการแปลงฟูริเยร์
แบบไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว การวิเคราะห์สเปกตรัม และการประยุกต์ใช้
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Introduction to digital signal and discrete-time processing, discrete-time
linear systems, difference equations, z-transform, discrete convolution,
stability, discrete-time Fourier transform, analog-to-digital and digital-toanalog conversion, interpolation and decimation, digital filter design,
discrete Fourier transform, fast Fourier transform, spectral analysis and
applications of digital signal processing
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04-622-313

การประมวลผลภาพและทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Image Processing and Computer Vision
วิชาบังคับก่อน : 04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Pre-requisite : 04-622-201 Data Structure and Algorithms
การประมวลผลภาพ วิเคราะห์สัญญาณภาพดิจิตอล และทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ การ
แทนสัญญาณของภาพด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ การสุ่มและควอนไตซ์สัญญาณภาพการ
รับรู้และเข้าใจภาพ การแปลงสัญญาณภาพ การเพิ่มคุณภาพของภาพ การกรองและการ
เข้ารหัสสัญญาณภาพ ฟังก์ชันภาพและเรขาคณิตของภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทัศน
ศาสตร์คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ภาพ การค้นหาลักษณะเด่นของภาพ การรู้จําภาพ และ
การวิเคราะห์ภาพที่เปลี่ยนไปในเวลาต่างๆ
Image processing, digital image analysis, and computer vision, mathematical
representation of images, image sampling and quantization, image
perception, image transforms, image enhancement, filtering, image coding,
image functions and geometry, imaging devices for computer vision,
classification of digital images including segmentation, feature extraction,
recognition, stereo vision, and analysis of time varying imagery

04-622-314

การรู้จําเสียงพูด
3(3-0-6)
Speech Recognition
วิชาบังคับก่อน : 04-622-308 ปัญญาประดิษฐ์
Pre-requisite : 04-622-308 Artificial Intelligence
ทบทวนคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการรู้จําเสียงพูด การกําเนิดเสียงพูด การได้ยิน การวิเคราะห์
เสียงพูด การให้รหัสเสียงพูด รหัสการทํานายเสียงพูดแบบเชิงเส้น การสังเคราะห์เสียงพูด
และ การรู้จําเสียงพูดของมนุษย์
A review of mathematics for speech recognition, pronunciation, hearing,
speech analysis, speech encoding, linear speech prediction code, speech
synthesis and human speech recognition

04-622-315

การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-3-5)
Mobile Device Programming
วิชาบังคับก่อน : 04-622-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นสูง
Pre-requisite: 04-622-101 Advanced Computer Programming
หลักการของเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ขึ้น
พื้นฐาน การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การเชื่อมต่อระบบ เครื อ ข่ า ย
การต่อประสานกับอุปกรณ์รับรู้ บริการเว็บสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเผยแพร่โปรแกรม
ประยุกต์
Principles of mobile device technology, basic mobile device programming,
user-interface design, database connection, network connection, sensor
interfacing, mobile web services, application publishing
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04-622-316

เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
Data Mining
วิชาบังคับก่อน : 04-622-301 ระบบฐานข้อมูล
Pre-requisite : 04-622-301 Database Systems
วิ ธี ก ารค้ น พบข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ หม่ ใ นแหล่ ง ข้ อ มู ล ดิ บ ขนาดใหญ่ แนวคิ ด และ
เทคนิ ค ในการทํ า เหมื อ งข้ อ มู ล กระบวนการค้ น พบข้ อ มู ล กระบวนการเตรี ย มข้ อ มู ล
การค้ น พบความรู้ ด้ ว ยกฎความสัม พั นธ์ การจํา แนกประเภทข้ อ มู ล การจั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล
การวิเคราะห์กลุ่ม การทํานายข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การทําเหมืองข้อมูล
Approach to retrieving useful information in large data sources concepts
and techniques in data mining, the prepared knowledge discovery,
association rule, data classification, data clustering, cluster analysis,
prediction data, the application of data mining

04-622-401

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

3(3-0-6)

04-622-402

หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
Advanced Topics in Computer Software
วิชาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์
New academic study in computer software

3(2-3-5)
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04-623-303

ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริเวณกว้างเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Local and Wide Area Networks
วิชาบังคับก่อน : 04-623-301 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 04-623-301 Computer Networks
ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และเครือข่ายงานบริเวณกว้าง สายสัญญาณ และระบบ ก า ร เ ดิ น
สายสัญญาณ อุปกรณ์ทวนสัญญาณ อุปกรณ์หาเส้นทาง บริดจ์ สวิตซ์ ศึกษาสถาปัตยกรรม
ที่ใช้ในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ เช่น อีเทอร์เน็ต โทเคนริง เอฟดีดีไอ เอทีเอ็ม ศึกษาโครง
ร่างของเครือข่าย และการออกแบบเครือข่ายเบื้องต้น ศึกษาการหาเส้นทางใน ข่ า ย ง า น
บริเวณเฉพาะที่ การสร้างเครือข่ายเสมือน ศึกษาโพรโทคอลต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบเครือข่าย
ท้องถิ่น นอกจากนั้นยังศึกษาเครือข่ายงานบริเวณกว้างเบื้องต้น ศึกษาสถาปัตยกรรมที่ใช้
ในเครือข่ายงานบริเวณกว้าง เช่น เฟรมรีเลย์ ไอเอสดีเอ็น เคเบิลโมเด็ม ดีเอสแอล
Local area network and wide area network. Students will study cabling and
cabling system, repeater, router, bridge, and switch, they will study local
area network architecture such as ethernet, token ring, FDDI, ATM, network
topology and basic network design, they will study routing in local area
network, virtual LAN and network protocol in local area network, study
wide area network, wide area network architecture such as frame relay,
ISDN, cable modem and DSL (Digital Subscriber Line)

04-623-304

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
Internet Technology
วิชาบังคับก่อน : 04-623-301 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 04-623-301 Computer Networks
สถาปัตยกรรม การใช้งาน การให้บริการ และโพรโทคอลต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เนื้อหาวิชาจะประกอบด้วย เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเว็บทั้งแบบคงที่และแบบพลวัต
การเชื่อมต่อของเว็บและสถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อระหว่างอินเทอร์เน็ต
กับระบบสื่อสารอื่น ๆ การทํางานของบริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต ระบบการส่งข้อความ
และพูดคุย การค้นหาในอินเทอร์เน็ต การประมูลและการซื้อขายในอินเทอร์เน็ต การทํา
ธุรกิจในอินเทอร์เน็ต เอเจนต์ในอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อประสม การส่งภาพ และเสียงใน
อินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลแบบมัลติแคสต์ และเครือข่าย MBONE เทคโนโลยีแบบพุช และ
ระบบความมั่นคงในอินเทอร์เน็ต
Architecture, applications, services and protocols of internet network, the
course describes world wide web technology (both static and dynamic),
web connection and internet architecture, connectivity with other
communication channels, internet services operation, messaging and chat
system, internet search engine, internet auction and trading, E-business,
internet agent, multimedia system, voice and video broadcasting, multicast
communication and MBONE, push technology and Internet security
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04-623-305

การออกแบบเครือข่ายในองค์กร
3(3-0-6)
Campus Network Design
วิชาบังคับก่อน : 04-623-303 ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และเครือข่ายงานบริเวณ กว้าง
เบื้องต้น
Pre-requisite : 04-623-303 Introduction to Local and Wide Area
Networks
ระบบเครือข่ายภายในองค์กร การสร้างระบบเครือข่ายภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสวิตซ์
แบบหลายชั้น ที่ทํางานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง วิชานี้จะกล่าวถึงทั้ง
แนวคิ ดในเรื่ องของการหาเส้นทางและการสวิตซ์ โดยครอบคลุมทั้งการออกแบบโดยใช้
เทคโนโลยีเครือข่ายในระดับชั้นที่ 2 และ 3 นักศึกษาจะได้ศึกษาการใช้งานเครือข่ายเสมือน
สแปนนิ่งทรี การหาเส้นทางระหว่างเครือข่ายเสมือน เทคโนโลยีการซ้ําซ้อนของเกทเวย์
เครือข่ายไร้สาย โทรศัพท์ผ่านเครือข่าย และความมั่นคงในเครือข่าย
An overview of a campus network, building a campus network using
multilayer switching technologies over high speed ethernet, this course
includes both routing and switching concepts, cover both layer 2 and layer
3 technologies, it also teaches student a virtual LAN, Spanning tree,
interVLAN routing, gateway redundancy technologies, wireless LAN, IP
telephony and security feature in a switched networks

04-623-306

ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Security
วิชาบังคับก่อน : 04-623-301 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 04-623-301 Computer Networks
เทคนิคของการรักษาความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบนโยบายความมั่นคง
การแบ่งกลุ่มของข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึง การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของ
ความมั่นคง การแบ่งส่วนเครือข่าย การวิเคราะห์ความเสี่ยง เครือข่ายส่วนตัวเสมือน การ
เพิ่มความแข็งแกร่งให้ระบบ การประเมินหาจุดอ่อน ระบบการตรวจสอบและป้องกันผู้บุก
รุก ไฟล์วอลล์ ความมั่นคงในระดับแอปพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐานของกุญแจสาธารณะ
การบริหารความมั่นคง และไวรัสคอมพิวเตอร์
Computer security techniques, security policy design, information
classification and access control, security infrastructure design, network
partitioning, risk analysis, virtual private network, platform hardening,
vulnerability assessment, intrusion detection systems, firewall, application
security, public key infrastructure, security management and computer virus
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04-623-307

ความมั่นคงในระบบเครือข่าย
3(3-0-6)
Network Security
วิชาบังคับก่อน : 04-623-302 ระบบเครือข่ายแบบทีซีพีไอพี
Pre-requisite : 04-623-302 TCP/IP Networks
การบุกรุกและการรักษาความมั่นคงในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ระบบ
การรักษาความมั่นคงเบื้องต้น การเข้ารหัสลับ ทั้งในระบบกุญแจเดี่ยว และระบบกุญแจคู่
รวมไปถึงเรื่องลายเซ็นดิจิทัล โดยครอบคลุมถึงการพิสูจน์สิทธิ์แบบต่างๆ การยืนยันตัว
บุคคล การรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสิทธิ์ และการบริหารระบบกุญแจรวม นอกจากนั้นยัง
กล่าวถึงระบบเมล์ แบบปลอดภัย ระบบเครือข่ายไอพีที่มีการเข้ารหัส การบุกรุกที่อาจ
เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การป้องกันโดยใช้ระบบไฟล์วอลล์ และ
ซอฟต์แวร์รักษาความมั่นคงต่างๆ
Intrusion and network security in computer networks, covering basic
computer security, basic cryptography (both symmetric key and asymmetric
key), digital signature, authentication, Kerberos, personal identifier,
certificate and key management, this course also emphasizes on mail
security, IP security, web security, network intrusion, signature of attack,
intrusion detection and prevention using firewall and other security
software

04-623-401

ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์เครือข่าย
Special Problems in Computer Network
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Recent technology in computer network

3(3-0-6)

04-623-402

หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย
Advanced Topics in Computer Network
วิชาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
New academic study in computer network

3(2-3-5)

04-621-308

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
Computer Hardware Laboratory
ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
Laboratories on computer hardware

1(0-3-1)

04-621-309

ปฏิบัติการหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
Special topic in Computer Hardware Laboratory
ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
Laboratories on special topic in computer hardware

1(0-3-1)
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04-622-315

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
Computer Software Laboratory
ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
Laboratories on computer software

1(0-3-1)

04-622-316

ปฏิบัติการหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
Special topic in Computer Software Laboratory
ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
Laboratories on special topic in computer software

1(0-3-1)

04-623-308

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
Computer Network Laboratory
ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย
Laboratories on computer network

1(0-3-1)

04-623-309

ปฏิบัติการหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์เครือข่าย
Special topic in Computer Network Laboratory
ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์เครือข่าย
Laboratories on special topic in computer network

1(0-3-1)

04-000-302

การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความสําคัญของ
การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หลั ก การเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน การเลื อ กสถาน
ประกอบการ หลั ก การสั ม ภาษณ์ ง านอาชี พ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส
ระบบมาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ในการทํ า งาน การใช้ ง าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน
ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล
Basic knowledge in manner and process of professional experience, principles
of professional experience application letter writing, how to select working
places, how to achieve a job interview, organizational culture, personality
development, professional ethics, virtue and morality, labor law, social
security, 5S activities, quality assurance and safety standards, English for
communication, report writing, presentation, planning skills, analysis skills,
facing problem solving and decision making skills, general knowledge of
information technology and IT law, and information retrieval
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
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04-000-401

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น พนั ก งานของสถานประกอบการ ใน
ตําแหน่งตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ
ในระหว่างปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ของนักศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนา
ตนเองและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ก่อนสําเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in
the relevant field as a full-time employee with same graduate and properly
ability, required at least 16 weeks, under assigned job supervisor who will
advise the student during the entire period of the training, certain
responsibility, the training will be also advised, followed up, and evaluated
systematically by co-op advisor and/or co-op staff to assist students to gain
direct experiences, realize their capacity, develop themselves and realize
working experiences before graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
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04-000-403

สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
International Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น พนั ก งานของสถานประกอบการ ใน
ตําแหน่งตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ
อย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ของนักศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาตนเองและมี
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ ก่อนสําเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in
the relevant field as a full-time employee with same graduate and properly
ability, required at least 16 weeks, practice in foreign country at least 12
weeks, under assigned job supervisor who will advise the student during
the entire period of the training, certain responsibility, the training will be
also advised, followed up, and evaluated systematically by co-op advisor
and/or co-op staff to assist students to gain direct experiences, realize their
capacity, develop themselves and realize working experiences before
graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U

04-000-303

ฝึกงาน
3(0-40-0)
Job Training
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ทางด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
ทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทํางานก่อนสําเร็จการศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state enterprise
or government organization for at least 8 weeks to realize working
experiences before graduation
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04-000-304

ฝึกงานต่างประเทศ
3(0-40-0)
International Job Training
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการภาคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ รั ฐ บาล ใน
ต่างประเทศ ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทํางานต่างประเทศก่อน
สําเร็จการศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state enterprise
or government organization in foreign country for at least 8 weeks to realize
working experiences in foreign country before graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U

04-000-402

ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Problem
วิชาบังคับก่อน : 04-000-303 ฝึกงาน หรือ 04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
Pre-requisite : 04-000-303 Job Training
or 04-000-304 International Job Training
นําโจทย์ปัญหาที่ได้จากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ที่นักศึกษา
ได้ออกทําการฝึกงาน นํามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้จากวิชาชีพมาทําการประยุกต์
แก้ ปัญ หา และจัดทําตามรูปแบบของโครงการ โดยมีอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาค่ อย
แนะนําและเป็นที่ปรึกษา
Bring problem from relevant field with in private company, state enterprise
or government organization for detailed study, analysis, and/or research on
any special issue that student adopts from direct experience after individual
training by applying professional knowledge to solve the problems and
complete the project, advised by a professor or an expert in its relevant
field
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

3

นายศิริชัย
เตรียมล้ําเลิศ

4

นายพฤศยน
นินทนาวงศา

ตําแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
(ป.เอก – ป.ตรี )
Ph.D. (Computer
Engineering)
M.Eng. (Computer
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
Ph.D. (Computer
Engineering)
M.S. (Electrical
Engineering)
M.Eng. (Computer
Engineering)
B.Eng. (Electrical
Engineering)

5

6

7

8

9

นางสาวปอลิน
กองสุวรรณ

นายพัฒณ์รพี
สุนันทพจน์

นายวีระ
คมปรียารัตน์

นายวีระชัย
แย้มวจี

นายณัชติพงศ์
อูทอง

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

D.Eng (Information
System)
M.Eng (Information
System)
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์)
วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์)
วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
วศ.ม. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์)
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สําเร็จจาก

ปีที่จบ

Northumbria
University,Newcastle, UK.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2556

Northeastern
University,Massachusetts,
USA.
Boston University,
Massachusetts, USA.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
Sirindhorn International
Institute of Technology,
Thammasat University
Inje University, Gimhae,
South Korea
Inje University, Gimhae,
South Korea
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2544

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2538

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

2554

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2538

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

2556

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2542

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2547

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2539

2558 2559 2560 2561
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2550
2541

2549
2544
2542
2558
2552
2547

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

10

นายเดชรัชต์
ใจถวิล

11

นายสมรรถชัย
จันทรัตน์

12

นายเจษฎา
อรุณฤกษ์

13

นายสิทธิ
รักถนอม

14

ตําแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นายธนสิน
บุญนาม

อาจารย์

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
(ป.เอก – ป.ตรี )
วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม)
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม)
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
วศ.ม. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
วศ.ม. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)

สําเร็จจาก

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

2555

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2541

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

2556

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2542

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

2556

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2542

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2557

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552

มหาวิทยาลัยมหิดล

2548

2558 2559 2560 2561
10
10
10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2544

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่งวิชาการ

1

นางณัฐนาถ ฟาคุนเด๊ซ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นางพรภัสสร อ่อนเกิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

หน่วยงาน

Ph.D. (Natural Language มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
Processing)
จอมเกล้าธนบุรี
ค.อ.ม (เทคโนโลยีเทคนิค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ศึกษา)
มงคลอีสาน

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือการฝึกงาน)
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้น หลักสูตรได้กําหนดให้
นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรายวิชาการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเลือกรายวิชาสหกิจศึกษา/สหกิจ
ศึกษาต่างประเทศ หรือรายวิชาฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ สําหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และปวช. ส่วนรายวิชาการฝึกงาน/
ฝึกงานต่างประเทศ สําหรับผู้มีวุฒิ ปวส. ซึ่งรายวิชาเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากสถานประกอบการ และมีความเข้าใจใน
การเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและเครื่องจักร
ในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษาต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 หรือเรียน
รายวิชาฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3 สําหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. และเรียน
รายวิชาฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2 สําหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- วิชาสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษาต่างประเทศ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาปกติ
- วิชาฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้า
พัฒนา เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยมีผู้เข้าร่วม โครงการ 2-3 คน มีรูปแบบของรายงาน
และการสอบเพื่อประเมินผลให้ได้ตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
โครงการมี ก ารเสนอหั ว ข้ อ ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจประกอบด้ ว ย จุ ด ประสงค์ และขอบเขต วิ ธี ก าร
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้เสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถทํ า งานเป็ น ที ม คื อ ทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ สามารถใช้ ภ าษาเขี ย นและ
ภาษาพูด สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการเตรียมโครงงานก่อนในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 เพื่อเสนอ
หั ว ข้ อ ในรู ป แบบที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ มี ก ารค้ น คว้ า ทดลอง รวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการเขี ย นโครงงาน
จัดเตรียมอาจารย์ให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล จัดเตรียมกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน โดยคณะกรรมการที่ แต่ งตั้งโดยภาควิชาวิ ศวกรรม
คอมพิวเตอร์ประเมินผลจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอขั้นตอนและวิธีการทํางาน
ของนักศึกษา มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ด้านทักษะความรู้
- มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ - การเรี ย นการสอนในภาคปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
ปฏิบั ติส ามารถประยุ กต์ ใ ช้ศ าสตร์ ดังกล่า วอย่า ง กาเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
เหมาะสมเพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้นไปได้
- มี ค วามใฝ่ รู้ ใ นองค์ความรู้ แ ละเทคโนโลยี ที่มีก าร - การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา จะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
องค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
- สามารถมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละเลื อ ก - การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบ
วงจร การทํากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงานคน และ
วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
เวลา
- มี ค วามสามารถในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และใช้ - การใช้หนังสือ และสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษการ
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค มอบหมายงานที่ต้องมีการนําเสนอในลักษณะปาก
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร รวมถึ ง การใช้ เ ทคโนโลยี เปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี
2. ด้านภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทํางาน - การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็ นระบบครบ
วงจร การทํ า กิ จ กรรมที่ ต้อ งมี ก ารจั ดสรรงาน คน
ร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทํางานเป็นหมู่
และเวลา
คณะสามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
3. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ทําหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่มี - การสอดแทรกความรู้ ถึ ง ผลกระทบของการขาด
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและต่อสังคม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพที่มีต่อ
สังคม ในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
4. ด้านบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย บุคลิกภาพ การ
- มีสัมมาคารวะและรู้จัดกาลเทศะ
เข้าสังคม การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์และ
การวางตั ว ที่ ดี ใ นการทํ า งาน ในบางรายวิ ช าที่
เกี่ยวข้อง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินยั และตรงต่อเวลา
2. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ให้ความสําคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กําหนด
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึง การมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
3. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
4. จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน
5. เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1. การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรูแ้ ละทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. สามารถนําความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่รบั ผิดชอบ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้
2. มอบหมายให้ทํารายงาน
3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ
2. พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
3. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
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3.

4.

5.

ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความรู้
2. สามารถจัดการความคิดได้
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และแก้ปญ
ั หาได้
4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction)
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแก้ปญ
ั หา
2. ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
3. ประเมินจากการทดสอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีภาวะการเป็นผู้นําและผูต้ ามที่ดี สามารถทํางานเป็นทีมได้
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. กําหนดการทํางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นําและผู้รายงาน
2. ให้คําแนะนําในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
3. ให้ความสําคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4. มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
2. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม่
4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์และนําเสนอได้
4. สามารถเชื่อมองค์ความรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่งเสริมให้เห็นความสําคัญ และฝึกให้มกี ารตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิง
ตัวเลข
2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษานําเสนอ
หน้าชั้น
3. การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
4. ฝึกการนําเสนอผลงานโดยเน้นความสําคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
2. สังเกตการปฏิบัติงาน
หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎ
กติกาที่กําหนดหรือได้ตกลงกันไว้
2. มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงาน
ตามกําหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
3. การทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
4. นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทํา
ประโยชน์แต่ส่วนรวม และเสียสละ
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1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3. ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครือ่ งมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์
5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นความรู้
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3. ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จําลอง
4. ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน
5. นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6. ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอน
เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. มอบหมายงาน Project โดยใช้หลักการวิจยั
3. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
2. การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
อาจให้ นั ก ศึ ก ษาไปเรี ย นวิ ช าทางภาษา สั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ
คุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุม่ ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. สามารถเป็นผูร้ ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้าม
หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปลูกฝังให้มคี วามรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
2. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนางานที่
มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
3. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ( Brainstorming ) เพื่อฝึกการยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
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4. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ โดยใช้การประเมินดังนี้
1. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นําและผูต้ ามที่ดี
2. ติดตามการทํางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล
3. ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
4. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ําเป็นที่มีอยูใ่ นปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอ
อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นกั ศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้
ในห้องปฏิบัติการ
2. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนําเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
6. ทักษะพิสยั
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สําหรับการแก้ปัญหา
เฉพาะทาง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดําเนินการ
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3. มีทักษะในการร่างแบบสําหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนําไปสู่
ภาคปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะพิสยั
1. สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ
2. มอบหมายงานตามใบฝึกปฏิบัติ (Job Sheet)
3. เตรียมใบฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเชิงทักษะในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม
4. ฝึกทําการร่างแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
5. ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะพิสยั
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โดยการบันทึกเป็นระยะๆ
2. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม่
3. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินยั และตรงต่อเวลา
2. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2. ความรู้
1. มีความรูแ้ ละทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร์อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
3. สามารถนําความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่รบั ผิดชอบ
3. ทักษะทางปัญญา
1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความรู้
2. สามารถจัดการความคิดได้
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และแก้ปญ
ั หาได้
4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีภาวะการเป็นผู้นําและผูต้ ามที่ดี สามารถทํางานเป็นทีมได้
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์และนําเสนอได้
4. สามารถเชื่อมองค์ความรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
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01-110-003 มนุษยสัมพันธ์
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
01-110-015 กฎหมายแรงงาน
01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทาง
วิชาการ
01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา
01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจําวัน
01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
01-210-013 วัฒนธรรมไทย

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

89

01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-320-004 การอ่านภาษาอังกฤษ
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
01-310-009 ศิลปะการพูด
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
01-320-008 การเขียนสําหรับชีวิตประจําวัน
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน

3

1







1

2

3



























































2

3. ทักษะทางปัญญา
3



2

2. ความรู้

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
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01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น
01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น
01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
09-111-050 คณิตศาสตร์ทวั่ ไป
09-121-045 สถิติทั่วไป
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
09-311-052 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
09-410-044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา










5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4





แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
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01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล
01-610-002 กีฬาประเภททีม
01-610-003 นันทนาการ
01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
01-610-006 การฝึกด้วยน้ําหนักเพื่อสุขภาพ
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
01-000-001 ทักษะทางสังคม
01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสําเร็จ
01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
01-020-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

1

1

2

3

1

2

3

1
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

2





3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
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01-010-014 การควบคุมน้ําหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
01-010-016 มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
04-000-301 การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม
09-090-010 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ

1

2

3













2. ความรู้
1

2
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3. ทักษะทางปัญญา
3

1

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

1

2

3
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครือ่ งมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์
5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. สามารถเป็นผูร้ ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
93

6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ําเป็นที่มีอยูใ่ นปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
6. ทักษะพิสยั
1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สําหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานทีด่ ําเนินการ
3. มีทักษะในการร่างแบบสําหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนําไปสู่ภาคปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

95

09-111-141
09-111-142
09-111-243
09-210-121
09-210-122
09-410-141
09-410-142
09-410-143
09-410-144

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสําหรับ
วิศวกร
ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
วิศวกร 1
ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
วิศวกร 2

1



O
O

2






3
O
O
O
O
O

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1
O
O O O O
O O O  O
O
O
O O O
O
O O O O
O O O  O
O
O
O O O
O
O O O O
O O O  O
O
O
O O O
O
O O
O
O
O O
 O O
O
O O
O
O
O O
 O O

2


O

3
O
O
O
O
O

6. ทักษะ
พิสัย

4 1 2 3
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O


O O
O   

O O O
  

O 
O 
 O O O 

 O
O O


 O



O O
O   

O O O
  

O 
O 
 O O O 

 O
O O


 O



95

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

96

04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
04-621-102 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
สําหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
04-621-201 การออกแบบวงจรดิจิทัล
และวงจรตรรก
04-622-203 ทฤษฏีการคํานวณ
04-623-201 การสื่อสารข้อมูล
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
พิสัย

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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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
พิสัย

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
O O O  
O 
 O O
 O O
   
04-000-101 การปฏิบัติการเชิงวิศวกรรม
  O O
 O
  O
  
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม O 

97

04-620-101 ปฏิบัติการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
04-621-202 การออกแบบระบบดิจิทัล
ขั้นสูง
04-621-203 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
04-621-301 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
และภาษาแอสเซมบลี

O O O O
O
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O O O O O O   O   O
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
พิสัย

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

98

04-621-302 ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
การเชื่อมต่อใช้งาน
04-622-301 ระบบฐานข้อมูล
04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม
04-622-202 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
04-622-303 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
04-622-101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง
04-622-302 ระบบปฎิบัติการ
04-623-301 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
04-623-302 ระบบเครือข่ายแบบทีซีพี
ไอพี
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
พิสัย

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

99

04-620-301 การเตรียมโครงงาน
O O                 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
04-620-402 โครงงานวิศวกรรม
O O                 
คอมพิวเตอร์
04-621-303 การพัฒนาระบบ
O
O O O
O
  O
   
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
04-621-304 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
O
O
    
   
ขั้นสูง
04-621-305 การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาด
O 
O
O O
O
 
เล็ก
04-621-306 ระบบคอมพิวเตอร์
O
O
    
   
สมรรถนะสูง

99
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
พิสัย

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

100

04-621-307 ระบบสมองกลฝังตัว
O O

04-621-410 ปัญหาพิเศษทาง
O

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
04-621-402 หัวข้อขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์
O

ฮาร์ดแวร์
04-622-304 การออกแบบและวิเคราะห์
O

อัลกอริทึม
04-622-305 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
O

04-622-306 การเขียนโปรแกรมบน
O  O O O O  
ระบบยูนิกซ์
04-622-307 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ O 
O O
O 
04-622-308 ปัญญาประดิษฐ์
O
O

04-622-309 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
O  O O O O  
04-622-310 การสร้างคอมไพเลอร์
O
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
พิสัย

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

101

04-622-311 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิง
อ็อบเจกต์
04-622-312 การประมวลผลสัญญาณ
เชิงเลข
04-622-313 การประมวลผลภาพและ
ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
04-622-314 การรู้จําเสียงพูด
04-622-315 การโปรแกรมอุปกรณ์
เคลื่อนที่
04-622-316 เหมืองข้อมูล
04-622-401 ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
04-622-402 หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
พิสัย

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

102

04-623-303 ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่
และเครือข่ายงานบริเวณ
กว้างเบื้องต้น
04-623-304 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
04-623-305 การออกแบบเครือข่ายใน
องค์กร
04-623-306 ความมั่นคงในระบบ
คอมพิวเตอร์
04-623-307 ความมั่นคงในระบบ
เครือข่าย
04-623-401 ปัญหาพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์เครือข่าย
04-623-402 หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เครือข่าย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
พิสัย

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

103

04-621-308 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์
04-621-309 ปฏิบัติการหัวข้อพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
04-622-315 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
04-622-316 ปฏิบัติการหัวข้อพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
04-623-308 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เครือข่าย
04-623-309 ปฏิบัติการหัวข้อพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์เครือข่าย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

104

04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
04-000-401 สหกิจศึกษา
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
04-000-303 ฝึกงาน
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถาน
ประกอบการ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
พิสัย
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรือ่ ง
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ
ให้วัดผลเป็น S กับ U
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาํ เร็จการศึกษา
2.1.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่กําหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน
หลักสูตร
2.1.2 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรูต้ ามที่กําหนดในราย
ละเอียดวิชา
2.1.3 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 สภาวะการมีงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าทํางานในสถานประกอบการ
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 2.00
3.1.3 ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้นับ
รวมการลาพักการศึกษาด้วย
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคําร้อง
แสดง ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติให้
ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในรายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ
รายละเอียดหลักสูตร คูม่ ือการศึกษาและหลักสูตร คูม่ ืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแนะนํา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 จัดให้อาจารย์นําเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาการสอน
2.1.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ
คุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.2.3 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจยั หรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
2.2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ อาทิ การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น เป็นต้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
หัวหน้าภาควิชา หรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจําหลักสูตร
อีก 4 คน เป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ ทําหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กํากับและให้คําแนะนํา คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะมีการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน กําหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม รวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิ วิธีการสอน วิธี
สอบ การประเมินผล เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุม
ทุกภาคการศึกษา และมีการดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
1.1 เป้าหมาย
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถทันต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นผู้นําในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพเฉพาะทาง
1.1.2 กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างความรู้ ความสามารถ ใน
วิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
1.1.3 ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
1.1.4 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ
1.2 การดําเนินการ
1.2.1 ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย อย่างสม่ําเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ปี
1.2.2 จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.2.3 จัดให้มผี ู้สอนและหรือผู้ช่วยสอน
1.2.4 กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ตา่ํ กว่าปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญตรงสาขาวิชาการที่สอน
1.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนเป็นผู้นําทางวิชาการ และหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เฉพาะด้าน
1.2.6 ส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ไปดูงานด้านหลักสูตร ทั้งในและต่างประเทศ
1.2.7 มีการประเมินหลักสูตรทุกปี
1.2.8 จัดทําฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
1.2.9 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตผู้สําเร็จ
การศึกษา
1.3 การประเมินผล การดําเนินการ
1.3.1 จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
1.3.2 จํานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจํา
1.3.3 จํานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้
1.3.4 ผลการประเมินการเรียนการสอน
1.3.5 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ ทุกๆ 2 ปี
1.3.6 ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี
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1.3.7 ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ปี
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ ทุกภาคการศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
ทรั พ ยากรที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี สํ า นั ก งาน
สารสนเทศของคณะ ห้องสมุดประจําคณะ และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนังสือ
ด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะมีหนังสือ ตํารา
เฉพาะทางที่เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้
ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการติดต่อประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเป็น คณะมีการจัดสื่อ
การสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ อาทิ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะซึ่งประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มี
เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ทําหน้าที่ประเมิน
ความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ์
2.4.1 เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และช่องทางการเรียนรู้ที่เพียบพร้อมทันสมัย
2.4.2 การดําเนินการ
1. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัย
2. จัดให้มีเครือข่ายและห้องเรียนออนไลน์
3. จัดให้มีห้องสมุดที่สามารถให้บริการทั้งหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล
4. จัดให้มีห้องเรียนที่มีเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
2.4.3 การประเมินผล
1. รวบรวม จัดทําเป็นสถิติ จํานวนเครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล ที่มใี ห้บริการ
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 อาจารย์ประจํ าต้องมี คุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
3.1.3 มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
และมีประสบการณ์ทําวิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนและการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นบางรายวิชาที่เห็นว่ามีความสําคัญสําหรับการนําไประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรมาบรรยาย อย่างน้อยรายวิชาละ 3 ชั่วโมง
และอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง โดยผ่าน
กระบวนการเลือกสรร และการเห็นชอบจากภาควิชา คณะกรรมการบริหารคณะ ตามลําดับ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากร ให้ตรงตามภาระหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรก่อนรับเข้าทํางาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้วย การสอบข้อเขียน
และการสอบสัมภาษณ์ โดยข้อสอบให้ความสําคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง และ
ทัศนคติต่องาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถให้บริการ ให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจําเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง อาทิ ให้เข้าใจ
แนวปฏิบัติงานของสาขาวิชาต่างๆ
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา อาทิ ปัญหาการลงทะเบียนเรียน การเลือก
รายวิชาที่เหมาะสม สถานการณ์รอพินิจ การเรียนเพื่อปรับสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน
ต้องกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคําร้องขอดู
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กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ การ
อุ ทธรณ์ของนักศึ ก ษาในเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ ย วกับวิชาการ สามารถกระทําได้ โดย ผ่านช่องทางหลาย
ช่องทาง อาทิ กล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางเว็บบอร์ด เป็น
ต้น เมื่อฝ่ายวิชาการมีข้อมูลดังกล่าวจากการอุทธรณ์ของนักศึกษาก็จะมีกระบวนการพิจารณาเลือกสรร
นําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ
และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการแก้ไข และแจ้งผลการดําเนินการ ติดตาม พร้อมกับประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้น คาดว่ามีความต้องการ
กํ า ลั ง คนด้ า นอุ ต สาหกรรมมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ได้ กํ า หนดระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ของ
ผู้ประกอบการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.5 จากเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ทั้งนี้คณะฯโดยความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัยฯ จัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนําข้อมูล
มาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประเมินความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม Thai Qualifications Framework (TQF) ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้
ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ ประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ ประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีทีผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดําเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
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ปีการศึกษา
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
- การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนั ก ศึ ก ษา ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
- ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผล
การสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและ
ประเมินผล
- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา
- การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตผูส้ ําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
- การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนสําเร็จการศึกษา
ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
- การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
- การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใช้งานนักศึกษา บัณฑิตใหม่
นักการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยดํ าเนิ นการตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึ กษาของสํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1. อาจารย์ประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่ า งภาค ปรั บ ปรุ ง ทั น ที ห ลั ง จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษา จั ด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชา (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน จาก
การประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
3. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรประจําปี (มคอ.7) โดยรวบรวม
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่ง
อํ า นวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษา รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการหลักสูตรประจําปี เสนอหัวหน้าภาควิชา
4. ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จากร่าง
รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น การเพื่ อ ใช้ใ นรอบการศึ ก ษาต่อ ไป โดยจัดทํ า รายงานผลการดํา เนิ น การของ
หลักสูตร เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าภาควิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจําคณะ
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
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ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวข้อ
1. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553(เดิม)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

30 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
112 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

6
12
6
1
5

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

54 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก

15 หน่วยกิต

2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

2. รายวิชา

6 หน่วยกิต
148 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จํานวน 4 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-ตัดออกจากหลักสูตร
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม
01-110-011 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
111 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
52 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
21 หน่วยกิต
และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
31 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 24 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทาง
7 หน่วยกิต
วิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
59 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
40 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 36 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทาง
4 หน่วยกิต
วิศวกรรม
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
12 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์
7 หน่วยกิต
ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
147 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จํานวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
3(3-0-6) 01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
01-110-013 สังคมกับการเมืองการ
3(3-0-6)
ปกครองไทย
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จํานวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
-เปลี่ยนเป็นชือ่ วิชา
3(3-0-6) 01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจําวัน

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จํานวน 3 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

-เปลี่ยนจากชื่อวิชา
01-210-007 ตรรกวิทยาทั่วไป
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553(เดิม)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

2. กลุ่มวิชาภาษา
จํานวน 9 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 12 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

-เปลี่ยนจากชื่อวิชา
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-เปลี่ยนจากหน่วยกิต
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
จํานวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 6 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-ตัดออกจากหลักสูตร
09-416-056 พลังงานทางเลือก

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

3(3-0-6)

4. กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
จํานวน 3 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 1 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

-เปลี่ยนจากชื่อวิชา
09-610-003 นันทนาการเพื่อชีวิตประจําวัน
5. กลุ่มวิชาบูรณาการ
จํานวน 7 วิชา หน่วยกิตรวม 5 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-ตัดออกจากหลักสูตร
01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุค
โลกาภิวัฒน์
01-010-006 ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตที
พอเพียง
01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
06-060-008 ศิลปะการดําเนินชีวิต
11-110-012 การดูแลสุขภาพครอบครัว

1(0-2-1)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-3-3)
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2. กลุ่มวิชาภาษา
จํานวน 17 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 12 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
01-320-008 การเขียนสําหรับชีวิตประจําวัน
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน
01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น
01-342-001 ภาษาฮาซาเบื้องต้น
01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น
01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
-เปลี่ยนเป็นชือ่ วิชา
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
-เปลี่ยนเป็นหน่วยกิต
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
จํานวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 6 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
4. กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
จํานวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 1 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
01-610-006 การฝึกด้วยน้ําหนักเพื่อสุขภาพ
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
-เปลี่ยนเป็นชือ่ วิชา
09-610-003 นันทนาการ
5. กลุ่มวิชาบูรณาการ
จํานวน 11 วิชา หน่วยกิตรวม 5 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-000-001 ทักษะทางสังคม
01-010-009 ทักษะการเรียนสู่ความสําเร็จ
01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
01-010-014 การควบคุมน้ําหนักและ
รูปร่างเพื่อสุขภาพ
01-010-016 มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทย
ในบทเพลง
04-000-301 การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม

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

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

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

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

หัวข้อ
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6. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หมวดวิชาเฉพาะ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
จาก 112 เป็น 111 หน่วยกิต

จาก 112 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพจาก 36 เป็น 52 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเดิมดังนี้
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
09-111-141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
09-111-142 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
09-111-243 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
09-210-121 เคมีสําหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส์สาํ หรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
09-410-143 ฟิสิกส์สาํ หรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2

3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
จาก 36 เป็น 52 หน่วยกิต
เปลี่ยนเป็นกลุ่มวิชาดังนี้
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 21 หน่วยกิต
09-111-141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
09-111-142 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
09-111-243 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
09-210-121 เคมีสาํ หรับวิศวกร
3(3-0-6)
09-210-122 ปฏิบตั ิการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
09-410-141 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
09-410-142 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
1(0-3-1)
09-410-143 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
09-410-144 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม จํานวน 31 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 24 หน่วยกิต
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
-ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ
04-621-102 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)

04-621-201 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
3(2-3-5)
04-622-203 ทฤษฏีการคํานวณ
3 (3-0-6)
04-623-201 การสื่อสารข้อมูล
3(3-0-6)
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทาง วิศวกรรม 7 หน่วยกิต
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
-ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ
04-620-101 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2(0-6-2)
7. กลุ่มวิชาชีพบังคับ
เปลี่ยนจาก 54 หน่วยกิต เป็น 40 หน่วยกิต
-ย้ายไป กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
04-621-102 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)

2.2. วิชาเฉพาะด้าน
เปลี่ยนจาก 54 หน่วยกิต เป็น 59 หน่วยกิต
เปลี่ยนกลุ่มวิชาดังนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
40 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 36 หน่วยกิต
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 12 หน่วยกิต
04-621-202 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
3(2-3-5)
04-621-301 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี 3(2-3-5)

04-621-201 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
3 (2-3-5)
04-622-203 ทฤษฏีการคํานวณ
3 (3-0-6)
04-623-201 การสื่อสารข้อมูล
3 (3-0-6)
- ย้ายไป กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
04-620-101 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2 (0-6-0)
-ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม กลุ่ม 2
-ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกและเปลี่ยนชื่อเป็น
04-621-308 ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
1(0-3-1) 04-621-302 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อประสาน 3(2-3-5)
04-622-315 ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
1(0-3-1)
04-623-308 ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
1(0-3-1)
-เปลี่ยนจากหน่วยกิต
-เปลี่ยนเป็นหน่วยกิต
04-621-203 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6) 04-621-203 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ 3 หน่วยกิต
04-622-301 ระบบฐานข้อมูล

117

3(2-3-5)
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-เปลี่ยนจากชื่อวิชา
04-622-303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
-เปลี่ยนเป็นหน่วยกิต
04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
04-622-303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
-ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม กลุ่ม 2
04-623-308 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9 หน่วยกิต
04-622-202 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
-เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
04-622-303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
-เปลี่ยนเป็นหน่วยกิต
04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
04-622-303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 12 หน่วยกิต
1 (0-3-1) 04-622-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
04-622-302 ระบบปฎิบัติการ
04-623-301 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
04-623-302 ระบบเครือข่ายแบบทีซีพีไอพี
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
04-620-402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-เปลี่ยนจากชื่อวิชา
04-620-301 สัมมนาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4 หน่วยกิต
3(1-6-4)

-เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
1(0-3-1) 04-620-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1(0-3-1)

8. กลุ่มวิชาชีพเลือก
เปลี่ยนจาก 15 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือกสาขาฮาร์ดแวร์
-ย้ายไปกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลักและเปลีย่ นชื่อจาก
04-621-302 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อใช้งาน 3(2-3-5)

- เปลี่ยนจากหน่วยกิต
04-621-401 ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
04-621-402 หัวข้อขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
04-622-306 การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์
04-622-307 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
04-622-311 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์

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

04-622-313 การประมวลผลภาพและทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
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2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
12 หน่วยกิต
เปลี่ยนกลุ่มวิชาเป็นดังนี้
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม กลุ่ม 1
9 หน่วยกิต
04-621-303 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
3(3-0-6)
04-621-304 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
04-621-305 การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
3(2-3-5)
04-621-306 ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
3(3-0-6)
04-621-307 ระบบสมองกลฝังตัว
3(3-0-6)
04-622-304 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม
3(3-0-6)
04-622-305 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
3(3-0-6)
04-622-308 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
04-622-309 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
3(3-0-6)
04-622-310 การสร้างคอมไพเลอร์
3(3-0-6)
04-622-312 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
3(3-0-6)
04-622-314 การรู้จําเสียงพูด
3(3-0-6)
04-623-303 ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และเครือข่ายงานบริเวณกว้าง
เบื้องต้น
3(3-0-6)
04-623-304 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
04-623-305 การออกแบบเครือข่ายในองค์กร
3(3-0-6)
04-623-306 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
04-623-307 ความมั่นคงในระบบเครือข่าย
3(3-0-6)
-เปลี่ยนเป็นหน่วยกิต
04-621-401 ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
3(3-0-6)
04-621-402 หัวข้อขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
3(2-3-5)
04-622-306 การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์
3(2-3-5)
04-622-307 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-3-5)
04-622-311 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์
3(2-3-5)
04-622-313 การประมวลผลภาพและทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
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04-622-401 ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
04-622-402 หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
04-623-401 ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์เครือข่าย
04-623-402 หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย
กลุ่มวิชาชีพเลือกสาขาซอฟต์แวร์
-เปลี่ยนจากชื่อวิชา
04-622-307 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
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3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)

04-622-401 ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
04-622-402 หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
04-623-401 ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์เครือข่าย
04-623-402 หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย

-เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
3 (3-0-6) 04-622-307 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
-เพิ่มวิชา
04-622-315 การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่
04-622-316 เหมืองข้อมูล

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

2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม กลุ่ม 2 ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิ
ตจากรายวิชาต่อไปนี้
ย้ายมาจากหมวดวิชาชีพบังคับ
04-621-308 ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
1(0-3-1)
04-622-315 ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
1(0-3-1)
04-623-308 ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
1(0-3-1)
-เพิ่มวิชา
04-621-309 ปฏิบตั ิการหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 1(0-3-1)
04-622-316ปฏิบัตกิ ารหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์1(0-3-1)
04-623-309 ปฏิบตั ิการหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์เครือข่าย 1(0-3-1)
2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
จํานวน 6 วิชา หน่วยกิตรวม 7 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
แผนที่ 1
-เปลี่ยนเป็นรหัส-ชื่อวิชา
04-000-401 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
6(0-40-0) -เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-2-1)
1(0-2-1) 04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
แผนที่ 2
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-2-1)
04-000-303 ฝึกงาน
3(0-40-0)
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
6(0-40-0)
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

9. กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
จํานวน 5 วิชา หน่วยกิตรวม 7 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เปลี่ยนจากรหัส-ชื่อวิชา
04-620-401 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-ตัดออกจากหลักสูตร
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างรายวิชาของ มคอ.1 กับ
รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างรายวิชาของ มคอ.1 กับ รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
รายวิชาของ มคอ.1
รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
(1) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
04-621-101
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Programming Fundamentals)
Computer Programming
04-622-101
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-3-5)
Advanced Computer Programming
(2) คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
(Computer Mathematics)

04-622-203

ทฤษฎีการคํานวณ
Theory of Computation

(3) อิเล็กทรอนิกส์
(Electronics)

04-621-102

อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสําหรับวิศวกรรม 3(2-3-5)
คอมพิวเตอร์
Basic Electronics for Computer Engineering

(4) ตรรกศาสตร์ดิจิทัล
(Digital Logic)

04-621-201

การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(2-3-5)
Digital Circuit and Logic Design
การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Digital System Design

04-621-202
(5) โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structures and
Algorithms)
(6) โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
(Computer Architecture
and Organization)

3(3-0-6)

04-622-201

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structure and Algorithm

04-621-203

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Computer Architecture
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษา
3(2-3-5)
แอสเซมบลี
Computer Organization and Assembly
Language
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
3(2-3-5)
การเชื่อมต่อใช้งาน
Microcontroller and Interfacing

04-621-301

04-621-302

3(2-3-5)

(7) ระบบปฏิบัติการ
(Operating Systems)

04-622-302

ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems

3(3-0-6)

(8) ระบบฐานข้อมูล
(Database Systems)

04-622-301

ระบบฐานข้อมูล
Database Systems

3(2-3-5)

121

รายวิชาของ มคอ.1
(9) วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)

04-622-202
04-622-303

(10) เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)

04-623-201
04-623-301
04-623-302
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รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design
การสื่อสารข้อมูล
Data Communication
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
ระบบเครือข่ายแบบทีซีพีไอพี
TCP/IP Networks

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

ภาคผนวก ก
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ข
ประวัติ ประสบการณ์การสอนและผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายอิฐอารัญ ปิติมล
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Itarun Pitimon
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่ทาํ งาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2549 3460
4. การศึกษา
คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

2544

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์)

2538

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

5. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา
Journals
Itarun Pitimon, Nawaporn Wisitpongphan. (2012) Using Quad Priority Queues and
Coordinate Offset for Finding Street Name from Bangkok Map Database. JOURNAL OF
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY. VOL 3, ISSUE 2, JUL-DEC 2012, pp 47-54
Conferences
I.Pitimon, S.Boonkrong (2013) Direct Detection technique on the IPv6 network
gateway. 9th National Conference on Computing and Information Technology NCCIT 2013.
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand.
N.Wisitpongphan, I.Pitimon. (2012) Finding a Needle in a Haystack: A Map Matching
Technique for a Very Large Map Database. 4th International Conference on Computational
Intelligence, Communication System and Network, CICSyN 2012, IEEE Thailand Section and
United Kingdom & Republic of Ireland Section C Chapter. Thailand.
I.Pitimon, S.Boonkrong. (2012) A Techniques to solve the disguise of an IPv6 network
default gateway. 8th National Conference on Computing and Information Technology,
NCCIT 2012, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. Thailand.
I.Pitimon, N.Wisitpongphan (2012) Using Quad Priority Queues and Coordinate Offset
for Finding Street name from Bangkok Map Database. 4th National Conference of
Information Technology, NCIT 2012, Mahanakron University. Thailand.
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1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางวัฒนา พันธ์ลําเจียก
(ภาษาอังกฤษ) Mrs. Wattana Punlumjeak
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่ทาํ งาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2549 3460
4. การศึกษา
คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

พบ.ม. (สถิติประยุกต์-คอมพิวเตอร์)

2538

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วท.บ. (คณิตศาสตร์)

2528

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา
Nachirat Rachburee, Wattana Punlumjeak, Sitti Rugtanom, Deachrut Jaithavil,
Manoch Pracha. (2015) A Prediction of Engineering Students Performance from Core
Engineering Course using Classification. 6th International Conference on Information
Science and Applications. Chonburi, Thailand.
นชิรัตน์ ราชบุรี, วัฒนา พันธ์ลําเจียก และ สมรรถชัย จันทรัตน์ (2557) การค้นหาเส้นทางที่สั้น
ที่สุดในการเข้าถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ขาดนัดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบเชิงรุกโดยขั้นตอนวิธี
อาณานิคมมด. 3th National Conference on Medical Informatics. เชียงใหม่, ประเทศไทย
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1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายสุทินัน พรอนุรักษ์
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Sutinun Pronanuluck
2. ตําแหน่ง อาจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่ทาํ งาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2549 3460
4. การศึกษา
คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบ

Ph.D. (Electrical Engineering)

2535

M.S. (Electrical Engineering)

2530

วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

2527

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
University of Minnesota, Twin
Cities, Minnesota, USA
University of Minnesota, Twin
Cities, Minnesota, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

5. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา
“การพัฒนาโปรโตคอลหาเส้นทางสําหรับอากาศยานไร้คนขับที่ใช้เทคโนโลยีเก็บเกี่ยวพลังงาน
จากธรรมชาติ” แหล่งทุน เงินงบรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
S. Pronanuluck, " Fault Tolerance in Pipelined Computer Architecture," University
of Minnesota, 1992.
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1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายมาโนช ประชา
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Manoch Pracha
2. ตําแหน่ง อาจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่ทาํ งาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2549 3460
4. การศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์)

2539

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

คุณวุฒิ

5. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา
Nachirat Rachburee, Wattana Punlumjeak, Sitti Rugtanom, Deachrut Jaithavil,
Manoch Pracha. (2015) A Prediction of Engineering Students Performance from Core
Engineering Course using Classification. 6th International Conference on Information
Science and Applications. Chonburi, Thailand.
กิตติวัณณ์ นิม่ เกิดผล, มาโนช ประชา และยุทธนา รองมี (2554) การพัฒนาระบบตรวจวิเคราะห์
ก๊าซชีวภาพราคาต่ํา แหล่งทุน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2554
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1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายนชิรัตน์ ราชบุรี
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Nachirat Rachburee
2. ตําแหน่ง อาจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่ทาํ งาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2549 3460
4. การศึกษา
คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

2550

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

2542

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

5. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา
Nachirat Rachburee, Wattana Punlumjeak, Sitti Rugtanom, Deachrut Jaithavil,
Manoch Pracha. (2015) A Prediction of Engineering Students Performance from Core
Engineering Course using Classification. 6th International Conference on Information
Science and Applications. Chonburi, Thailand.
นชิรัตน์ ราชบุรี, วัฒนา พันธ์ลําเจียก และ สมรรถชัย จันทรัตน์ (2557) การค้นหาเส้นทางที่สั้น
ที่สุดในการเข้าถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ขาดนัดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบเชิงรุกโดยขั้นตอนวิธี
อาณานิคมมด. 3th National Conference on Medical Informatics. เชียงใหม่, ประเทศไทย
สิทธิ รักถนอม, นชิรัตน์ ราชบุรี (2557) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงเวลาเพื่อแก้ปัญหาการ
เรียกคืนยา. 3th National Conference on Medical Informatics. เชียงใหม่, ประเทศไทย
สมรรถชัย จันทรัตน์, นชิรัตน์ ราชบุรี (2557) เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7,
ประจวบคีรีขันธ์ , ประเทศไทย
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ภาคผนวก ค
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
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ภาคผนวก ง
ตารางสมรรถนะของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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160

ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาชีพ
1. วิศวกร

ชั้นปี

สมรรถนะหลัก

รายวิชา

การบวนการเรียนการสอน/
วิธีการวัดสมรรถนะ
วิธีสอน
- การบรรยายและการปฏิบัติ - ประเมินโดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ

1

1. สามารถเขียนโปรแกรมพื้นฐานได้
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. มีมนุษยสัมพันธ์

- Computer Programming
- Communicative English
- Human Relations

2

1. สามารถออกแบบและสร้างวงจรดิจิตอลได้
2. สามารถเขียนโปรแกรมขั้นสูงได้
3. สามารถออกแบบระบบดิจิตอลขั้นสูงได้

- Digital Circuit and Logic Designs
- Advanced Computer Programming
- Advanced Digital System Designs

- การบรรยายและการปฏิบัติ

1. มีความรู้และเข้าใจหลักการทํางานของ

- Operating Systems
- Computer Architectures
- Computer Networks
- English for Science and Technology
- Cooperative Education in Computer
Engineering
- Database Systems

- การบรรยายและการปฏิบัติ
- การออกปฏิบัติภาคสนาม

- Computer Engineering Project
- Advanced Topic in Computer Hardware
- Advanced Topic in Computer Networks

- ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง - ประเมินจากผลงานตามขอบเขตที่
- การบรรยายและการปฏิบัติ
กําหนดไว้
- ประเมินโดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎีและ

คอมพิวเตอร์

3

161
4

ระบบปฏิบัติการ
2. มีความรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้และเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานระบบเครือข่าย
4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษทางด้าน
เทคโนโลยี
5. สามารถออกแบบและใช้งานระบบฐานข้อมูลขั้น
พื้นฐาน
6. มีประสบการณ์จริงในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาที่เรียน
1. มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ความรู้ที่เรียน
เพื่อสร้างโครงงานขนาดเล็ก
2. สามารถออกแบบและสร้างวงจรฮาร์ดแวร์ขั้นสูง
ได้
3. มีความรู้และเข้าใจทฤษฎีขั้นสูงของระบบ
เครือข่าย

- ประเมินโดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ
- ประเมินโดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ
- ประเมินจากแบบสอบถาม
- ประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติ
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อาชีพ

ชั้นปี

2..นักวิเคราะห์และ

1

1. สามารถเขียนโปรแกรมพื้นฐานได้
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. มีมนุษยสัมพันธ์

- Computer Programming
- Communicative English
- Human Relations

2

1. มีความรู้และเข้าใจโครงสร้างข้อมูและกระบวน

- Data Structure and Algorithms
- Advanced Computer Programming
- Software Engineering

- การบรรยายและการปฏิบัติ

- Operating Systems
- Object-Oriented Programming
- Computer Networks
- English for Science and Technology
- Cooperative Education in Computer
Engineering
- Database Systems

- การบรรยายและการปฏิบัติ
- การออกปฏิบัติภาคสนาม

- ประเมินโดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎีและ

- Computer Engineering Project
- Advanced Topic in Computer Software

- ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง
- การบรรยายและการปฏิบัติ

- ประเมินจากผลงานตามขอบเขตที่

ออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์
3. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
4. หัวหน้าศูนย์
คอมพิวเตอร์
5. ผู้จัดการ
ซอฟต์แวร์
6. นักโปรแกรม

สมรรถนะหลัก

การแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์
2. สามารถเขียนโปรแกรมขั้นสูงได้
3. มีความรู้และเข้าใจกระบวนการวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
3

1. มีความรู้และเข้าใจหลักการทํางานของ
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ระบบปฏิบัติการ
2. มีความรู้, เข้าใจหลักการ, และสามารถเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นได้
3. มีความรู้และเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานระบบเครือข่าย
4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษทางด้าน
เทคโนโลยี
5. สามารถออกแบบและใช้งานระบบฐานข้อมูลขั้น
พื้นฐาน
6. มีประสบการณ์จริงในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาที่เรียน
4

1. มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ความรู้ที่เรียน

เพื่อสร้างโครงงานขนาดเล็ก
2. มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขั้นสูงได้

รายวิชา

135

การบวนการเรียนการสอน/
วิธีการวัดสมรรถนะ
วิธีสอน
- การบรรยายและการปฏิบัติ - ประเมินโดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
- ประเมินโดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ
- ประเมินจากแบบสอบถาม
- ประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงาน

กําหนดไว้
- ประเมินโดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ

อาชีพ
7. ผู้ดูแลระบบ

เครือข่าย
8. ผู้บริหารงาน
ระบบเครือข่าย

ชั้นปี

สมรรถนะหลัก

รายวิชา

1

1. สามารถเขียนโปรแกรมพื้นฐานได้
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. มีมนุษยสัมพันธ์

- Computer Programming
- Communicative English
- Human Relations

2

1. มีความรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานของการ

- Data Communications

การบวนการเรียนการสอน/
วิธีการวัดสมรรถนะ
วิธีสอน
- การบรรยายและการปฏิบัติ - ประเมินโดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
- การบรรยายและการปฏิบัติ

สื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
3
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1. มีความรู้และเข้าใจหลักการทํางานของ

- ประเมินโดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ
- Operating Systems
- TCP/IP Networks
- Computer Networks
- English for Science and Technology
- Cooperative Education in Computer
Engineering
- Database Systems

ระบบปฏิบัติการ
2. มีความรู้และเข้าใจหลักการทํางานของระบบ
เครือข่าย TCP/IP
3. มีความรู้และเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานระบบเครือข่าย
พื้นฐาน
4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษทางด้าน
เทคโนโลยี
5. สามารถออกแบบและใช้งานระบบฐานข้อมูลขั้น
พื้นฐาน
6. มีประสบการณ์จริงในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาที่เรียน
1. มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ความรู้ที่เรียน - Computer Engineering Project
- Advanced Topic in Computer Networks
เพื่อสร้างโครงงานขนาดเล็ก
2. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบ
เน็ตเวิร์คขั้นสูง
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- การบรรยายและการปฏิบัติ
- การออกปฏิบัติภาคสนาม

- ประเมินโดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎีและ

- ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง
- การบรรยายและการปฏิบัติ

- ประเมินจากผลงานตามขอบเขตที่

ปฏิบัติ
- ประเมินจากแบบสอบถาม
- ประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงาน

กําหนดไว้
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