มคอ 2
หลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลั กสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบั ญ
หมวดที 1 ข้อมูลทั วไป
1. รหัสและชือหลักสูตร
2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่วยกิตที เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพทีประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
9. ชือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที จําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี ยวข้ องกับพันธ
กิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอืนที เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืนของสถาบัน
หมวดที 2 ข้อมูลเฉพาะหลั กสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

หน้ า
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
6
7
7
8

หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างหลั กสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู ้ สอน
4. องค์ประกอบเกี ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกําหนดเกี ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

9
9
9
12
51
51

หมวดที 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู ้ ในแต่ละด้ าน
3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของหลักสูตร

53
53
53
58
ก

สารบั ญ (ต่อ)
4.

แผนที แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา

หน้ า
61

หมวดที 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน(เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนิสิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

75
75
75
75

หมวดที 6 การพั ฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู ้ และทักษะให้ แก่คณาจารย์

76
76
76

หมวดที 7 การประกั นคุณภาพหลั กสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
3. นิส ิต
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู ้ เรียน
6. สิงสนับสนุนการเรียนรู ้
7. ตัวบ่งชีผลการดําเนินงาน

77
77
77
77
78
79
80
82

หมวดที 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลั กสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

83
83
83
83
84

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
ภาคผนวก ข สําเนาแต่งตั งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและสําเนาแต่งตังกรรมการบริหาร
หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร

85
86
99
106
113
ข

สารบั ญ (ต่อ)
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

หน้ า
135
148

ค

รายละเอียดของหลั กสูตร
หลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชือสถาบั นอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาสตร์

หมวดที 1 ข้ อมูลทั วไป
1. รหัสและชือหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25530091102743
ชือหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือเต็ม:
ชือย่อ:
ภาษาอังกฤษ ชือเต็ม:
ชือย่อ:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
B.Eng. (Computer Engineering)

3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่วยกิตทีเรียนตลอดหลั กสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลั กสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลั กสูตร
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาทีใช้
ใช้ ภาษาไทยเป็ นสือภาษาในการเรียนการสอนและใช้ สือการสอนที เป็ นภาษาอังกฤษเป็ น
เอกสารประกอบการสอน ตลอดหลักสูตร
5.4 การรั บเข้ าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตชาวต่างชาตที สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้ าใจภาษาไทยเป็ น
อย่างดีหรือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2559 หมวดที 3 (ภาคผนวก ก)
5.5 ความร่วมมือกั บสถาบั นอืน
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู ้ สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6. สถานภาพของหลั กสูตรและการพิจารณาอนุ ม ั ติเห็นชอบหลั กสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2555 โดยจะเริมใช้ หลักสูตร
นี ในภาคการศึกษาที 1 ของปี การศึกษา 2560
ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม
ครั งที ............ เมือวันที .... เดือน ............ พ.ศ. ............
ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในการประชุมครั งที ............ เมือวันที .... เดือน มีนาคม พ.ศ.............
ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั ง
ที ............ เมือวันที .... เดือน พฤษภาคม พ.ศ.............
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปี การศึกษา 2562
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8. อาชีพทีประกอบได้ หลั งสําเร็จการศึกษา
1. พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์
2. เจ้ าหน้ าทีในหน่วยงานภาครัฐ ในตําแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์
3. ผู ้ ช่วยสอนวิศวกรประจําห้ องปฏิบัติการ ในสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชน
4. ผู ้ ช่วยนักวิจัย วิศวกรประจําหน่วยงาน ในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน
5. ประกอบอาชีพอิสระด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9. ชือ นามสกุล เลขบั ตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู ้ ร ั บผิดชอบหลั กสูตร
ลําดับที

1

ชือ-สกุล

ผศ.ชัยณรงค์ คล้ ายมณี

2

ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์

3

ดร.ประมวล ชูรัตน์

4

อาคม ม่วงเขาแดง

5

สุทธิพันธ์ อักษรเนียม

คุณวุฒิ

คอ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์),
2531
M.Eng.Sc. (Electrical Engineering),
2546
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า ทางด้ าน
คอมพิวเตอร์), 2537
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ า ทางด้ าน
คอมพิวเตอร์), 2542
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็ กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม), 2550
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ าและ
คอมพิวเตอร์), 2556
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า), 2537
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า), 2552
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็ กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม), 2550
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า), 2553

สํ าเร็จการศึกษาจากสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
University of Tasmania,
Australia
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าธนบุรี

หมายเลข
ประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
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10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพั ฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลั กสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพั ฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0 เป็ นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศไทย หรือ
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที มีความสําคัญในการขับเคลือนปฏิรูปประเทศในด้ านต่างๆ เพือ
เป็ นการปรับแก้ จัดระบบ ปรั บทิศทาง และสร้ างหนทางพัฒนาประเทศให้ เจริ ญ สามารถรั บมือกับ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆที เปลียนแปลงอย่ างนวดเร็วในศตวรรษที 21 โดยนโยบายจะทําการ
มุ่งเน้ นในการปรั บเปลี ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที ขั บเคลือนด้ วยนวัตกรรม
(Value–Based Economy) โดยอาศัยหลักการการขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศด้ วยนวัตกรรม ซึ ง
จะเป็ นการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้ วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ที ประกอบไปด้ วย 1. กลุ่มอาหาร
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่ มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. กลุ่ ม
เครืองมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครืองกลทีใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. กลุ่มดิจิตอล
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที เชือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปั ญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที มีมูลค่าสูง เป็ นต้ น จะเห็นได้ ว่าวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์เป็ นส่วนประกอบหนึงที มีความสําคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่
เศรษฐกิจที ขับเคลือนด้ วยนวัตกรรมในอนาคต โดยเฉพาะการต่อ ยอดความรู ้ ไปสู่นวัตกรรมทางด้ าน
หุ่นยนต์ และระบบเครืองกลที ใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปั ญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีสมองกลฝัง และ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เป็ นต้ น ดังนั นการเตรียมความพร้ อมบุคลากรทางด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จํา นวนมากที มี คุ ณ ภาพ มี ความรู ้ ทั งด้ านทฤษฏีและปฏิบั ติที สามารถทํางานได้ สามารถพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแข่ งขันทั งภายในประเทศและนานาชาติได้ จึงเป็ นการตอบสนองกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที จะเกิดขึ นในอนาคตได้
11.2 สถานการณ์หรือการพั ฒนาทางสั งคมและวั ฒนธรรม
จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทีมุ่งเน้ นในการปรับ เปลี ยนโครงสร้ าง
เศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที ขับเคลือนด้ วยนวัตกรรมในอนาคต ก่อ ให้ เกิดการพัฒ นาทาง
สังคมและวัฒนธรรม ซึงความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมนั น ส่งผลต่อการเพิ มประสิทธิภาพการ
ผลิต การพึงพาเทคโนโลยีตนเองที เป็ นรูปธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์
การเชือมโยงระบบโครงข่ ายข้ อ มูล ระบบฐานความรู ้ ต่างๆและเศรษกิจ ดิจิทัล การใช้ พลั งงานอย่ าง
คุ ้ มค่ า และการคํานึ งถึ งสภาวะแวดล้ อ ม การเพิ มโอกาสการแข่ งขั น ทางการค้ า และการส่ งเสริ ม
กระบวนการเรียนรู ้ สิ งเหล่านี ล้ วนมีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที ดีขึ น และเพือสร้ างความมั นคงให้ กับ
ประชากร ชุมชนและธุ รกิจ การเปลี ยนแปลงดังกล่ าวต้ องมีความเข้ าใจอย่างลึก ซึ งในผลกระทบต่อ
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สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่ว ยการเปลี ยนแปลงการพัฒนาประเทศใน
รูปแบบทีเหมาะสมกับวิถีสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพั ฒนาหลั กสูตรและความเกียวข้องกั บพั นธกิจ
ของสถาบั น
12.1 การพั ฒนาหลั กสูตร
การพัฒนาและเสริมสร้ างองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์ จําเป็ นต้ องมีการเรียนการสอนที มีกระบวนการวิจัยเป็ นกระบวนการศึกษานํา ซึ ง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี ได้ ถูกพัฒนาขึ นเพือตอบสนองต่อ
ความต้ องการในการผลิตบุคลากรที มีความรู ้ ความชํานาญทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพือ
รองรั บ นโยบายการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย "ประเทศไทย 4.0" ในอนาคต การพั ฒ นา
เทคโนโลยีของประเทศ จะเป็ นการสร้ างศักยภาพให้ ประเทศสามารถพึงพาตนเองทางเทคโนโลยี โดย
เน้ นการสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ เทคโนโลยีทางด้ านการเชือมโยงข้ อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีทางด้ านการ
ออกแบบ กระบวนการผลิ ต การปรับปรุงคุณ ภาพ การควบคุมคุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม และสามารถประยุก ต์ห รื อ บูร ณาการเทคโนโลยี ด้านวิศ วกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ อ ย่า ง
หลากหลาย อาทิ ด้ านการผลิ ตคอมพิ วเตอร์และอุปกรณ์ ต่อ พ่ว ง ด้ านอิ นเตอร์ เน็ตและเครื อ ข่ าย
คอมพิ ว เตอร์ ด้ านการควบคุ ม อัต โนมั ติ และด้ านเศรษฐกิจ ดิจิทัล เป็ นต้ น ทั งนี เพื อให้ มี ก ารใช้
ทรัพยากรและวัตถุ ดิบที มีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิมศักยภาพในการแข่งขันด้ า นการผลิต
เพือส่งออกและทดแทนการนําเข้ า รวมทั งส่ งเสริ มให้ ประชาชนมีชีวิตความเป็ นอยู่ ที ดีทั งทางสังคม
วัฒ นธรรม และสวัส ดิภาพสิ งแวดล้ อ ม โดยหลัก สูตรวิศ วกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิ ชาวิศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ นี สามารถสร้ างวิศ วกรหรือนัก วิชาการที มีความรู ้ และความสามารถในการทํางานที มี
คุณภาพ เป็ นการยกระดับการศึกษาของชาติและเป็ นที ยอมรับในระดับนานาชาติ และยังช่ วยส่งเสริม
ให้ การเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความเข้ มแข็งด้ านการพัฒ นางานวิจัยและ
วิช าการ ตามมาตรฐานสากล สามารถชี นําและกํา หนดทิศ ทางความก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับประเทศ และสอดคล้ องต่อแนวทางการพัฒ นาประเทศเพือให้
เข้ าสูย่ ุคของเศรษฐกิจมังคัง มันคง และยังยืน ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในปั จจุบัน
12.2 ความเกียวข้ องกับพั นธกิจของสถาบั น
หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศ วกรรมคอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก สูตรที
มุ่ ง เน้ นด้ า นทัก ษะการปฏิบัติ แ ละการสร้ างนวั ต กรรมที มี คุ ณ ภาพ ทั งนี เป็ นไปตามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และสร้ างงานด้ านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที มีประโยชน์อย่างยั งยืน
ต่อสังคม ทั งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือเพิ มขี ดความสามารถใน
การแข่ งขันของประเทศ นอกจากนี หลัก สูตรยังมุ่ งเน้ นในการผลิตและพัฒ นาบัณฑิตที มีคุณ ภาพ มี
จริยธรรมและมีคุณธรรมต่อสังคม โดยผ่านการบริการวิชาการที มีคุณภาพ มีจิตสํานึกในการรับผิดชอบ
ต่อสังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู ้ และสังคมการเรียนรู ้ เพือให้ บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ งแวดล้ อม รวมถึ ง การทํา นุ บํ า รุ ง ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสั มพั นธ์ ก ั บหลักสูตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืนของสถาบั น
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลั กสูตรทีเปิ ดสอน โดยคณะ/ภาควิชา/หลั กสูตรอืน
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั วไป ได้ แก่ กลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุ ษยศาสตร์ กลุ่ มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กลุ่ม วิชาพลศึก ษาหรือ
นันทนาการ และกลุ่ มวิชาบูรณาการ เปิ ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส ํา หรั บ กลุ่ ม วิ ช าบู ร ณาการ มี ก ารจั ด การเรี ย นโดยคณะวิท ยาศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ ที เกี ยวข้ องในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิช าในหมวดวิช าเฉพาะ ได้ แ ก่ กลุ่ มวิช าพื นฐานวิชาชีพ กลุ่ ม วิช าชี พ
บังคับ กลุ่มวิชาชีพเลือกและกลุ่มวิชาเสริมสร้ างประสบการณ์ในวิชาชีพดําเนินการสอนโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิ ดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลั กสูตรนี ทีเปิ ดสอนให้ภาควิช/า หลั กสูตรอืนมาเรียน
รายวิชาดั งต่อไปนี คือ
วศคพ 201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เปิ ดสอนให้ กับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอืนๆ ตามคําขอ
13.3 การบริหารจัดการ
กําหนดอาจารย์ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู ้ แทนจาก
ภาควิช าอื น หรื อ หลัก สูตรหรือ คณะอืนที เกี ยวข้ อ ง เพือบริ หารจั ดการการเรี ยนการสอนให้ มีผ ล
มาตรฐานการเรียนรู ้ เป็ นไปตามที ระบุในหลักสูตร รวมทั งกําหนดให้ อาจารย์ผู ้ สอนจัดทํารายละเอียด
ของวิชา และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพือเป็ นมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที 2 ข้อมูลเฉพาะของหลั กสูตร
1. ปรั ชญา ความสําคั ญ และวัตถุประสงค์ ของหลั กสูตร
1.1 ปรั ชญา
มุ่ งผลิตบัณ ฑิตทีมีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาทางด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มี
ทักษะในการต่อยอดความรูเ้ พือมุ่งสู่การสร้ างนวัตกรรมและผลงานวิจัย มีความพร้ อมสําหรับการทํางาน
และเป็ นที ต้ องการของสังคมและตลาดแรงงานในปัจจุ บัน
1.2 ความสําคั ญ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็ นศาสตร์ ที เกี ยวข้ องกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โดยตรง
จึงเป็ นสาขาหนึงที มีความสําคัญต่ออนาคตของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที กําลังมุ่งเน้ นไปสู่
เศรษฐกิจ ที ขับเคลื อนได้ ด้ ว ยนวั ต กรรม เพือให้ การจั ดการ การผลิ ตและการบริ การต่ างๆทางด้ าน
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อัจ ฉริ ยะ หุ่ นยนต์ ปั ญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี สมองกลฝังตัวและ
ระบบเครืองกลที ใช้ อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ว ถูกต้ อง แม่นยํา และมีประสิทธิภาพ
ทําให้ ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู ้ ทางด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนือง ทั งนี เพือให้ เกิดความรู ้
และสามารถบูรณาการความรู ้ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้ เข้ ากับสาขาอืนๆ อย่างลงตัว เพือผลิตบัณฑิต
ที มีคุณภาพและประสิทธิภาพทําให้ ประเทศสามารถก้ าวไปสู่การเป็ นประเทศทีมีเศรษฐกิจมั งคัง มั นคง
และยังยืน ตามวิส ัยทัศน์ของรัฐบาล
1.3 วั ตถุประสงค์
เพือผลิตบัณฑิตให้ มีคุณลักษณะดังต่อไปนี
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทําหน้ าที เป็ นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพและสังคม
1.3.2 มีความรู ้ พื นฐานในศาสตร์ที เกี ยวข้ องทั งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถประยุกต์ได้ อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง
1.3.3 มีความรู ้ ทันสมัย ใฝ่ รู ้ และมีความสามารถพัฒ นาความรู ้ เพือพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานและพัฒนาสังคม
1.3.4 คิดเป็ น ทําเป็ น และเลือกวิธีการแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
1.3.5 มีความสามารถทํางานร่วมกับผู ้ อืน มีทักษะการบริหารจัดการและทํางานเป็ นหมู่คณะ
1.3.6 รู ้ จักแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสือสารกับผู ้ อืนได้ เป็ นอย่างดี
1.3.7 มีความสามารถการใช้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสือสารและใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ ดี
1.3.8 มีความสามารถวิเคราะห์ความต้ องการของผู ้ ใช้ ออกแบบ พัฒ นา ติดตั ง และ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้ อกําหนด ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมการทํางาน
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1.3.9 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และ
สังคม รวมทั งประเด็นทางด้ านกฎหมายและจริยธรรม
1.3.10 มีความสามารถเป็ นที ปรึกษาในการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร
1.3.11 มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร
1.3.12 มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพือใช้ งานได้
2. แผนพั ฒนาปรั บปรุง
แผนการพั ฒนา/
เปลียนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้ มี
มาตรฐานตามที สกอ.กําหนด
และตรงตามความต้ อ งการ
ของตลาดแรงงาน
2. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้ มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
3. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรผู ้ สอน

กลยุทธ์

หลั กฐาน/ตั วบ่งชี

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
- ติดตามประเมินการใช้ หลักสูตรอย่าง
สมํ าเสมอ
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี

- เอกสารกระบวนการที เกี ยวข้ อง
กับการปรับหลักสูตร
- รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร
- หลักสูตรเป็ นไปตามมาตรฐาน
และเกณฑ์ข้อบังคับ
- หลักสูตรที เกี ยวข้ องผ่านการ
รับรอง
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
- อาจารย์ผู ้ สอนประจําหลักสูตร
สอนเพือให้ เกิดความเข้ มแข็งด้ านวิชาการ ทุกคนได้ รับการสนับสนุนในการ
อาทิ การอบรม การปฏิบัติงานร่วมกับ
เข้ ารับการอบรมหรือพัฒนา
สถานประกอบการและการศึกษาต่อ
ตนเอง/คุณวุฒิอาจารย์ทีเพิมขึ น
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หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลั กสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึก ษาหนึ งแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึก ษาปกติ
หนึ งภาคการศึกษาปกติมีร ะยะเวลาการศึกษาไม่น้อ ยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็ นไปตามข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร ้อน
ทังนี ขึ นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 หมวดที 7
2. การดําเนินการหลั กสูตร
2.1 วั น-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบั ติของผู ้ เข้ าศึกษา
 ผู ้ เข้ าเป็ นนิสิตต้ องเป็ นผู ้ ส ําเร็จการศึกษาระดับชั นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 มีคุณสมบัติเพิ มเติมตามข้ อ บังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึก ษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
1. ปัญหาในการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็ นการเรียนในระดับอุดมศึกษา
และปัญหาการแบ่งเวลาในการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยที มีการทํากิจกรรมที หลากหลาย
2. ปั ญ หานิ สิต ขาดทั ก ษะความรู ใ้ นรายวิช าพื นฐานทางด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ อาทิ วิช า
คณิต ศาสตร์ วิชาฟิ สิก ส์และวิชาภาษาอังกฤษทีเพีย งพอ ทําให้ ไ ม่ ส ามารถนําความรู ม้ าต่ อ ยอดใน
ระดับอุดมศึกษาได้
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2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ไขปั ญหา/ข้ อจํากั ดของนิสิตในข้อ2.3
1. จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศนิ สิต ใหม่ แนะนํา การวางเป้ าหมายชี วิต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและการทํากิจกรรม
2. จัดสอนเสริมในวิชาพื นฐานทางด้ านวิศ วกรรมศาสตร์ เช่น ภาษาอั งกฤษ คณิตศาสตร์
เป็ นต้ น
3. จัดกิจกรรมให้ กับนัก ศึก ษาทางด้ านวิชาการให้ มีค วามสัมพันธ์ระหว่างรุ่น พี และรุน่ น้ อ ง
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที ปรึกษา และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4. มอบหมายหน้ าที อาจารย์ทีปรึกษาให้ แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้ าที สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้ คําปรึกษาแนะนํา และการติดตามการเรียนของนักศึก ษาชั นปี ที 1 ที อยู่ในความดูแลจากอาจารย์
ผู ้ สอน ดังนั นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที ปรึกษาซึงสามารถเข้ าพบเพือขอคําแนะนําได้
2.5 แผนการรั บนิสิตและผู ้ สําเร็จการศึกษาในระยะ5 ปี
จํานวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
จํานวนนิสิต
2560
2561 2562 2563
ชั นปี ที 1
50
50
50
50
ชั นปี ที 2
50
50
50
ชั นปี ที 3
50
50
ชั นปี ที 4
50
รวม
50
100
150
200
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
50

2564
50
50
50
50
200
50

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพือใช้ ในการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียดรายรั บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จํานวนรับ)
รวมรายรับ

2560

2561

ปี งบประมาณ
2562

2,500,000

5,000,000

7,500,000

2,500,000

5,000,000 7,500,000 10,000,000 10,000,000

2563

2564

10,000,000

10,000,000
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดรายจ่าย

2560

2561

ปี งบประมาณ
2562

2563

2564

หมวดการจัดการเรียนการสอน
155,000
310,000
465,000
620,000
620,000
1. ค่าสอน
380,000
760,000 1,140,000
1,520,000
1,520,000
2. ค่าวัสดุ
125,000
250,000
375,000
500,000
500,000
3. ทุนและกิจกรรมนิสิต
125,000
250,000
375,000
500,000
500,000
4. งบพัฒนาบุคลากร
125,000
250,000
375,000
500,000
500,000
5. งบสนับสนุนการวิจัย
250,000
500,000
750,000
1,000,000
1,000,000
6. ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางของคณะ
200,000
400,000
600,000
800,000
800,000
7. ค่าสาธารณูปโภค
400,000
800,000 1,200,000
1,600,000
1,600,000
8. ค่าพัฒนาสถานที ครุภัณฑ์
375,000
750,000 1,125,000
1,500,000
1,500,000
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย
หมวดค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย
95,000
190,000
285,000
380,000
380,000
(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2. ค่าบํารุงห้ องสมุด
90,000
180,000
270,000
360,000
360,000
(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. ค่าบํารุงฝ่ ายกิจการนิสิต
85,000
170,000
255,000
340,000
340,000
(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์
65,000
130,000
195,000
260,000
260,000
(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
5. ค่าบํารุงด้ านการกีฬา
30,000
60,000
90,000
120,000
120,000
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2,500,000 5,000,000 7,500,000 10,000,000 10,000,000
รวมรายจ่ าย

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรียนให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษา พ.ศ. 2559
 แบบทางไกลผ่านสือสิงพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือแพร่ภาพและเสียงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือหลัก (E-Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
นั ก ศึ ก ษาที เคยศึ ก ษาในสถาบัน อุ ด มศึก ษาอืนมาก่ อ น เมือเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สูต รนี
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ ว ยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. 2559
3. หลั กสูตรและอาจารย์ ผู ้ สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
1. แผนการศึกษาที 1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
2. แผนสหกิจศึกษา หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาต่างประเทศ
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
1. วิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. วิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพืองานประยุกต์
3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
3.3 กลุ่มโครงสร้ างพื นฐานของระบบ
3.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
4. กลุ่มวิชาเอกเลือก
4.1 วิชาเลือกเฉพาะแผน
4.2 วิชาเอกเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลั กสูตร

แผนการศึกษา/จํานวนหน่วยกิต
แผนการศึกษาที 1 แผนสหกิจศึกษา
30
30
9
9
3
3
6
6
6
6
15
15
108
108
16
16
21
21
59
59
10
10
14
14
16
16
19
19
12
12
6
9
6
3
6
6
144
144
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3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
กําหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตดังนี
1.1 ภาษาไทย กําหนดให้ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
มศว 111 ภาษาไทยเพือการสือสาร
SWU 111 Thai for Communication
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
SWU 112 Thai Literary Review

30 หน่วยกิต

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

1.2 ภาษาต่างประเทศ กําหนดให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
มศว 131 ภาษาฝรั งเศสเพือการสือสาร 1
3(2-2-5)
SWU 131 French for Communication I
มศว 132 ภาษาฝรั งเศสเพือการสือสาร 2
3(2-2-5)
SWU 132 French for Communication II
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพือการสือสาร 1
3(2-2-5)
SWU 133 German for Communication I
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพือการสือสาร 2
3(2-2-5)
SWU 134 German for Communication II
มศว 135 ภาษาจีนเพือการสือสาร 1
3(2-2-5)
SWU 135 Chinese for Communication I
มศว 136 ภาษาจีนเพือการสือสาร 2
3(2-2-5)
SWU 136 Chinese for Communication II
มศว 137 ภาษาญี ปุ ่ นเพือการสือสาร1
3(2-2-5)
SWU 137 Japanese for Communication I
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มศว 138
SWU 138

ภาษาญี ปุ ่ นเพือการสือสาร2
Japanese for Communication II

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
กําหนดให้ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี
มศว 141 ทักษะการรู ้ สารสนเทศ
SWU 141 Information Literacy Skills
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิงแวดล้ อม
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
มศว 143 พลังงานทางเลือก
SWU 143 Alternative Energy
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
SWU 144 Mathematics in Daily Life
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
3. กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
กําหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตดังนี
3.1 วิชาบั งคั บ กําหนดให้ เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี
มศว 151 การศึกษาทัวไปเพือพัฒนามนุษย์
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 251 มนุษย์กับสังคม
SWU 251 Man and Society
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพือชีวิต
SWU 252 Aesthetics for Life

3(2-2-5)

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

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

3.2 วิชาเลือก กําหนดให้ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
มศว 353 มนุษย์กับการใช้ เหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
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มศว 354
SWU 354
มศว 355
SWU 355
มศว 356
SWU 356
มศว 357
SWU 357
มศว 358
SWU 358
มศว 361
SWU 361
มศว 362
SWU 362
มศว 363
SWU 363
มศว 364
SWU 364
มศว 365
SWU 365
มศว 366
SWU 366
มศว 367
SWU 367
มศว 371
SWU 371
มศว 372
SWU 372
มศว 373
SWU 373
มศว 374
SWU 374
มศว 375
SWU 375

มนุษย์กับสันติภาพ
Man and Peace
พุทธธรรม
Buddhism
วรรณกรรมและพลังทางปั ญญา
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
Art and Creativity
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
Music and Human Spirit
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลือนสังคม
History and Effects on Society
มนุษย์กับอารยธรรม
Man and Civilization
มนุษย์กับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
Man and Politics, Government and Law
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัฒน์
Economy in Globalization
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
กฎหมายทัวไป
Legal Studies
ความคิดสร้ างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
Creativity, Innovation and Technology
ภูมิปัญญาท้ องถิน
Local Wisdom
ภูมิลักษณ์ชุมชน
Man and Community
สัมมาชีพเพือชุมชน
Ethical Careers for Community
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
Good Governance in Community Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
1. วิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ฟส 101 ฟิ สิกส์เบื องต้ น 1
PY 101 Introductory Physics I
ฟส 102 ฟิ สิกส์เบื องต้ น 2
PY 102 Introductory Physics II
คม 103 เคมีทัวไป
CH 103 General Chemistry
คณ 114 คณิตศาสตร์ทัวไป
MA 114 General Mathematics
ฟส 181 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื องต้ น1
PY 181 Introductory Physics Laboratory I
ฟส 182 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื องต้ น2
PY 182 Introductory Physics Laboratory II
คม 193 ปฏิบัติการเคมีทัวไป
CH 193 General Chemistry Laboratory
2. วิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วศ 201
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
EG 201 English for Specific Purposes I
วศ 202
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
EG 202 English for Specific Purposes II
วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม
ME 109 Engineering Drawing
วศคพ 100 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
CPE 100 Computer Mathematics
วศคพ 200 คณิตศาสตร์ดิสครีต
CPE 200 Discrete Mathematics
วศคพ 201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
CPE 201 Computer Programming
วศคพ 300 สถิติส ําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CPE 300 Statistics for Computer Engineering

108 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

21 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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3. กลุ่มวิชาเอกบั งคั บ
3.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพืองานประยุกต์
วศคพ 310 ปัญญาประดิษฐ์
CPE 310 Artificial Intelligence
วศคพ 311 ปฏิบัติการปั ญญาประดิษฐ์
CPE 311 Artificial Intelligence Laboratory
วศคพ 312 วิศวกรรมระบบฟัซซี
CPE 312 Fuzzy System Engineering
วศคพ 313 การประมวลภาพดิจิทัล
CPE 313 Digital Image Processing

59 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์
วศคพ 220 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริทึม
CPE 220 Data Structures and Algorithms
วศคพ 221 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเว็บ
CPE 221 Web Technology Laboratory
วศคพ 222 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั นสูง
CPE 222 Advanced Computer Programming
วศคพ 420 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
CPE 420 Software Engineering
วศคพ 421 การออกแบบองค์กรดิจทิ ลั
CPE 421 Digital Enterprise Design
วศคพ 422 กฎหมายและจริยธรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CPE 422 Law and Ethic for Information Technology

14 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3.3 กลุ่มโครงสร้างพื นฐานของระบบ
วศคพ 230 การสือสารข้ อมูล
CPE 230 Data Communications
วศคพ 330 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
CPE 330 Computer Networks
วศคพ 331 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
CPE 331 Computer Network Laboratory
วศคพ 332 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้ อมูล
CPE 332 Database System Design and Management

16 หน่วยกิต
3(3-0-6)

1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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วศคพ 333
CPE 333
วศคพ 334
CPE 334

ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
ระบบควบคุมสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Control System for Computer Engineering

3.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์ และสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
วศคพ 240 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CPE 240 Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering
วศคพ 241 อิเล็กทรอนิกส์ส ําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CPE 241 Electronics for Computer Engineering
วศคพ 242 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ส ําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CPE 242 Electronics for Computer Engineering Laboratory
วศคพ 243 การออกแบบวงจรตรรกศาสตร์ดิจิทัล
CPE 243 Digital Logic and Circuits Design
วศคพ 340 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
CPE 340 Microprocessorsand Microcontroller
วศคพ 341 โครงสร้ างและสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
CPE 341 Computer Architecture and Organization
วศคพ 440 ระบบสมองกลฝังตัว
CPE 440 Embedded Systems

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

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

4. กลุ่มวิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
4.1 วิชาเลือกเฉพาะแผน โดยเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ งดังต่อไปนี
4.1.1 แผนการศึกษาที 1 หลั กสูตร 4 ปี
6 หน่วยกิต
วศคพ 360 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2(2-1-3)
CPE 360 Research Methodology in Computer Engineering
วศคพ460 สัมมนาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-3-0)
CPE 460 Seminar in Computer Engineering Project
วศคพ 461 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(0-9-3)
CPE 461 Computer Engineering Project
สําหรับแผนการศึกษาที 1 กําหนดให้เรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น ้ อยกว่า 6 หน่วยกิต
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4.1.2 แผนการศึกษาที 2 หลั กสูตรสหกิจศึกษา 4 ปี
9 หน่วยกิต
วศคพ 360 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2(2-1-3)
CPE 360 Research Methodology in Computer Engineering
วศคพ 402 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
1(0-3-0)
CPE 402 Pre-Cooperative Education
วศคพ 403 สหกิจศึกษา
6(0-0-18)
CPE 403 Cooperative Education
สําหรับแผนการศึกษาที 2 กําหนดให้เรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น ้ อยกว่า 3 หน่วยกิต
4.2 วิชาเอกเลือก สามารถเลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี
วศคพ 410 โครงข่ายประสาทเทียม
CPE 410 Artificial Neural Network
วศคพ 411 การประมวลผลสัญญาณดิจทิ ัล
CPE 411 Digital Signal Processing
วศคพ 441 วิศวกรรมการจัดเก็บข้ อมูล
CPE 441 Data Storage Engineering
วศคพ 465 หัวข้ อขันสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
CPE 465 Advanced Topics in Computer Engineering I
วศคพ 466 หัวข้ อขันสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
CPE 466 Advanced Topics in Computer Engineering II
วศคพ 467 หัวข้ อขันสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
CPE 467 Advanced Topics in Computer Engineering III
วศคพ 468 หัวข้ อขันสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
CPE 468 Advanced Topics in Computer Engineering IIII

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที เปิ ดสอนในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า แต่ต้องไม่ซํากับ
วิชาในแผนการศึกษา และต้ องไม่เป็ นรายวิชาที กําหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหรือนักศึกษาอาจ
เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื นๆ ที เปิ ดสอนในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
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ความหมายของรหัสวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชานําหน้ าด้ วยกลุ่มตัวอักษร 2-3 ตัวตามด้ วยกลุ่มตัวเลข 3 ตัว ซึ ง
จําแนกตามแผนภูมิต่อไปนี
XXX XXX

กลุ่มตัวอักษร
ความหมายกลุ่มตัวอักษร
มศว หรือ SWU
คม หรือ CH
คณ หรือ MA
ฟส หรือ PY
วศ หรือ EG
วศก หรือ ME
วศคพ หรือ CPE
ความหมายกลุ่มตัวเลข
เลขหลักร้ อย
เลขหลักสิบ
เลขหลักหน่วย
ความหมายเลขหลักสิบ
0
1
2
3
4
6

กลุ่มตัวเลข

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
รายวิชาในกลุ่มวิชาเคมีพื นฐาน
รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พื นฐาน
รายวิชาในกลุ่มวิชาฟิ สิกส์พื นฐาน
รายวิชาในกลุ่มพื นฐานวิศวกรรม
รายวิชาในภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล
รายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชั นปี
กลุ่มวิชา
ลําดับวิชาในกลุ่มวิชานั น

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชาพื นฐานวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพืองานประยุกต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
กลุ่มวิชาโครงสร้ างพื นฐานของระบบ
กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาหัวข้ อพิเศษทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์

ความหมายของเลขรหัสการจัดชั วโมงเรียน
เลขรหัสการจัดชัวโมงเรียนมีรายละเอียดตามแผนภูมิต่อไปนี
X

( X - X - X)
ชัวโมงการศึกษานอกเวลา
คาบเรียนปฎิบัติ
คาบเรียนทฤษฎี
จํานวนหน่วยกิต
20

3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาที 1
ปี การศึกษาที 1 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา

ชือวิชา

มศว 111
มศว 121

ภาษาไทยเพือการสือสาร
ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพ
การสือสาร 1
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิง
สร้ างสรรค์
ฟส 101 ฟิ สิกส์เบื องต้น1
คณ 114 คณิตศาสตร์ทัวไป
ฟส 181 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื องต้ น1
วศคพ 100 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
รวม

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทัวไป
วิชาศึกษาทัวไป

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

วิชาศึกษาทัวไป

3(2-2-5)

วิชาพื นฐานทางวิทย์/คณิต
วิชาพื นฐานทางวิทย์/คณิต
วิชาพื นฐานทางวิทย์/คณิต
วิชาพื นฐานทางวิศวกรรม

3(3-0-6)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
20

ปี การศึกษาที 1 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
มศว 122
มศว 141
มศว 151
ฟส 102
คม 103
ฟส 182
คม 193
วศก 109

ชือวิชา
ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพ
การสือสาร 2
ทักษะการรู ้ สารสนเทศ
การศึกษาทัวไปเพือพัฒนามนุษย์
ฟิ สิกส์เบื องต้น 2
เคมีทัวไป
ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื องต้ น 2
ปฏิบัติการเคมีทัวไป
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทัวไป

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทัวไป
วิชาศึกษาทัวไป
วิชาพื นฐานทางวิทย์/คณิต
วิชาพื นฐานทางวิทย์/คณิต
วิชาพื นฐานทางวิทย์/คณิต
วิชาพื นฐานทางวิทย์/คณิต
วิชาพื นฐานทางวิศวกรรม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
20

21

ปี การศึกษาที 2 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา

ชือวิชา

มศว 251
วศ 201
วศคพ 200
วศคพ 201
วศคพ 240

มนุษย์กับสังคม
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
คณิตศาสตร์ดิสครีต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าสําหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศคพ 241 อิเล็กทรอนิกส์ส ําหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วศคพ 242 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ส ําหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวม

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทัวไป
วิชาพื นฐานทางวิศวกรรม
วิชาพื นฐานทางวิศวกรรม
วิชาพื นฐานทางวิศวกรรม
วิชาเอกบังคับ

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

วิชาเอกบังคับ

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

1(0-3-0)
19

ปี การศึกษาที 2 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
มศว 252
วศ 202
วศคพ 220
วศคพ 221
วศคพ 222

ชือวิชา

สุนทรียศาสตร์เพือชีวิต
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริทึม
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเว็บ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั นสูง
วศคพ 230 การสือสารข้ อมูล
วศคพ 243 การออกแบบวงจรตรรกศาสตร์
ดิจิทลั
รวม

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทัวไป
วิชาพื นฐานทางวิศวกรรม
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ

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

วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ

3(2-3-4)
3(2-3-4)
19

22

ปี การศึกษาที 3 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา

ชือวิชา

มศว xxx
วศคพ 310 ปัญญาประดิษฐ์
วศคพ 330 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
วศคพ 332 การออกแบบและการจัดการ
ระบบฐานข้ อมูล
วศคพ 334 ระบบควบคุมสําหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วศคพ 340 ไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
วศคพ 341 โครงสร้ างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
รวม

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทัวไป
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ

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

วิชาเอกบังคับ

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

3(2-3-4)

วิชาเอกบังคับ

3(3-0-6)
21

ปี การศึกษาที 3 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา

ชือวิชา

มศว xxx
วศคพ 300 สถิติส ําหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วศคพ 311 ปฏิบัติการปั ญญาประดิษฐ์
วศคพ 312 วิศวกรรมระบบฟัซซี
วศคพ 313 การประมวลผลภาพดิจิทลั
วศคพ 331 ปฎิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วศคพ 333 ระบบปฏิบัติการ
วศคพ 360 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
รวม

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทัวไป
วิชาพื นฐานทางวิศวกรรม

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

วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ

1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-1-3)
19

23

ปี การศึกษาที 4 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา

ชือวิชา

วศคพ 420 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วศคพ 440 ระบบสมองกลฝังตัว
วศคพ 460 สัมมนาโครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วศคพ xxx วิชาชีพเลือก
วศคพ xxx วิชาชีพเลือก
xxx ……
วิชาเลือกเสรี
รวม

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ

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

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16

ปี การศึกษาที 4 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา

ชือวิชา

วศคพ 421 การออกแบบองค์กรดิจทิ ลั
วศคพ 422 กฎหมายและจริยธรรมด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วศคพ 461 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
xxx ……
วิชาเลือกเสรี
รวม

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ

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

วิชาเอกบังคับ
วิชาเลือกเสรี

3(0-9-3)
3(3-0-6)
10

24

แผนสหกิจศึกษา
ปี การศึกษาที 1 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา

ชือวิชา

มศว 111
มศว 121

ภาษาไทยเพือการสือสาร
ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพ
การสือสาร 1
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิง
สร้ างสรรค์
ฟส 101 ฟิ สิกส์เบื องต้น1
คณ 114 คณิตศาสตร์ทัวไป
ฟส 181 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื องต้ น1
วศคพ 100 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
รวม

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทัวไป
วิชาศึกษาทัวไป

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

วิชาศึกษาทัวไป

3(2-2-5)

วิชาพื นฐานทางวิทย์/คณิต
วิชาพื นฐานทางวิทย์/คณิต
วิชาพื นฐานทางวิทย์/คณิต
วิชาพื นฐานทางวิศวกรรม

3(3-0-6)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
20

ปี การศึกษาที 1 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
มศว 122
มศว 141
มศว 151
ฟส 102
คม 103
ฟส 182
คม 193
วศก 109

ชือวิชา
ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพ
การสือสาร 2
ทักษะการรู ้ สารสนเทศ
การศึกษาทัวไปเพือพัฒนามนุษย์
ฟิ สิกส์เบื องต้น 2
เคมีทัวไป
ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื องต้ น 2
ปฏิบัติการเคมีทัวไป
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทัวไป

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทัวไป
วิชาศึกษาทัวไป
วิชาพื นฐานทางวิทย์/คณิต
วิชาพื นฐานทางวิทย์/คณิต
วิชาพื นฐานทางวิทย์/คณิต
วิชาพื นฐานทางวิทย์/คณิต
วิชาพื นฐานทางวิศวกรรม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
20

25

ปี การศึกษาที 2 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา

ชือวิชา

มศว 251
วศ 201
วศคพ 200
วศคพ 201
วศคพ 240

มนุษย์กับสังคม
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
คณิตศาสตร์ดิสครีต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าสําหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศคพ 241 อิเล็กทรอนิกส์ส ําหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วศคพ 242 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ส ําหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวม

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทัวไป
วิชาพื นฐานทางวิศวกรรม
วิชาพื นฐานทางวิศวกรรม
วิชาพื นฐานทางวิศวกรรม
วิชาเอกบังคับ

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

วิชาเอกบังคับ

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

1(0-3-0)
19

ปี การศึกษาที 2 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
มศว 252
วศ 202
วศคพ 220
วศคพ 221
วศคพ 222

ชือวิชา

สุนทรียศาสตร์เพือชีวิต
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริทึม
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเว็บ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั นสูง
วศคพ 230 การสือสารข้ อมูล
วศคพ 243 การออกแบบวงจรตรรกศาสตร์
ดิจิทลั
รวม

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทัวไป
วิชาพื นฐานทางวิศวกรรม
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ

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

วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ

3(2-3-4)
3(2-3-4)
19

26

ปี การศึกษาที 3 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา

ชือวิชา

มศว xxx
วศคพ 310 ปัญญาประดิษฐ์
วศคพ 330 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
วศคพ 332 การออกแบบและการจัดการระบบ
ฐานข้ อมูล
วศคพ 334 ระบบควบคุมสําหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วศคพ 340 ไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
วศคพ 341 โครงสร้ างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
รวม

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทัวไป
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ

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

วิชาเอกบังคับ

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

3(2-3-4)

วิชาเอกบังคับ

3(3-0-6)
21

ปี การศึกษาที 3 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
มศว xxx
วศคพ 300
วศคพ 311
วศคพ 312
วศคพ 313
วศคพ 331
วศคพ 333
วศคพ 360

ชือวิชา

ประเภทวิชา

วิชาศึกษาทัวไป
สถิตสิ ําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิชาพื นฐานทางวิศวกรรม
ปฏิบัติการปั ญญาประดิษฐ์
วิชาเอกบังคับ
วิศวกรรมระบบฟัซซี
วิชาเอกบังคับ
การประมวลผลภาพดิจิทลั
วิชาเอกบังคับ
ปฎิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเอกบังคับ
ระบบปฏิบัติการ
วิชาเอกบังคับ
วิธีวิทยาการวิจัยทางวิศวกรรม
วิชาเอกบังคับ
คอมพิวเตอร์
วศคพ 402 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา วิชาเอกบังคับ
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-1-3)
1(0-3-0)
20
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ปี การศึกษาที 4 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา

ชือวิชา

วศคพ 403 สหกิจศึกษา

ประเภทวิชา
วิชาเอกบังคับ

รวม

หน่วยกิต
6(0-0-18)
6

ปี การศึกษาที 4 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา

ชือวิชา

วศคพ 420 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วศคพ 421 การออกแบบองค์กรดิจทิ ัล
วศคพ 422 กฎหมายและจริยธรรมด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วศคพ 440 ระบบสมองกลฝังตัว
วศคพ xxx วิชาชีพเลือก
xxx ……
วิชาเลือกเสรี
xxx ……
วิชาเลือกเสรี
รวม

ประเภทวิชา

หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ

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

วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
1.1 ภาษาไทย
มศว 111 ภาษาไทยเพือการสือสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบการสือสารและกลวิธีการใช้ ภาษาเพือการสือสาร การเขียนพรรณนาความ สรุป
ความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพือการสือสาร ฝึ กปฏิบัติการใช้ ภาษาเพือ
สือสารในสถานการณ์ต่าง ๆด้ วยกระบวนการเรียนรู ้ ที หลากหลาย
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
3(2-2-5)
SWU 112 Thai Literary Review
ศึก ษากระบวนการคิด การถ่ ายทอดความรู ้ ภูมิปัญญา คุณ ค่าของภาษาและความเป็ นไทยในงาน
วรรณกรรม ทั งนี โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่ วมสมัย ร้ อ ยแก้ ว หรื อ ร้ อ ยกรอง ด้ วย
กระบวนการเรียนรู ้ ที หลากหลาย
1.2 ภาษาต่างประเทศ
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางด้ านภาษาเพือการสือสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู ้ เข้ าใจ และฝึ กทักษะภาษา
ด้ านการฟัง พูด อ่าน เขียน และคําศัพท์ในชีวิตประจําวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู ้ ทีหลากหลายทั งใน
และนอกห้ อ งเรีย น ส่งเสริ มการเรี ย นรู ้ แ บบพึ งพาตน นํา ภาษาอั ง กฤษไปใช้ ใ นการสือสารใน
สถานการณ์ต่างๆ และเป็ นพื นฐานในการพัฒนาการเรียนรู ้ ภาษาต่อไป
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะด้ านภาษาและกระบวนการเรียนรู ้ เพือการสือสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึ กทักษะภาษา
ด้ านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้ วยสือกระบวนการเรียนรู ้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที หลากหลาย
ส่งเสริมการเรียนรู ้ แบบพึงพาตน สนับสนุนให้ นําภาษาอังกฤษไปใช้ ในการสร้ างความร่วมมือในการ
เรียนรู ้ และเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

29

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
พัฒนาทัก ษะภาษาอังกฤษด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน และด้ านการคิดอย่ างมีวิจ ารณญาน เรียนรู ้
ภาษาอังกฤษในฐานะที เป็ นภาษานานาชาติ เพือพัฒ นาความสามารถทางด้ านภาษาผ่า นสือและ
กระบวนการเรียนรู ้ ที หลากหลายทั งในและนอกห้ องเรียน เรียนรู ้ วิธีการนําความรู ้ และกระบวนการ
เรียนรู ้ ภาษาไปประยุก ต์ใช้ ในชี วิตประจําวันและในการศึกษา เพือการเรียนรู ้ ตลอดชีวิต และเพือ
พัฒนาตนให้ เป็ นส่วนหนึงของสังคมไทยและสังคมโลก
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้ านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาน เพิมพูน
ทักษะและประสบการณ์ก ารสือสารภาษาอังกฤษในฐานะที เป็ นภาษานานาชาติ พัฒนาการนําเสนอ
ข้ อมูลและความคิด ส่งเสริมการเรียนรู ้ ภาษาอังกฤษผ่านสือและกระบวนการเรียนรู ้ ที หลากหลายทั ง
ในและนอกห้ อ งเรียน นําความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู ้ มาประยุกต์ใ ช้
สําหรับการพัฒนาตนให้ เป็ นผู้เรียนภาษาแบบยังยืน
มศว 131 ภาษาฝรั งเศสเพือการสือสาร 1
3(2-2-5)
SWU 131 French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั งเศสเพือการสือสารเบื องต้ น โดยเรียนรู ้ และฝึ กฝนทักษะด้ านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เพือสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน ด้ วยสือและกระบวนการเรียนรู ้ ที หลาก
หลายทั งในและนอกห้ องเรียนเพือเป็ นพื นฐานในการเรียนภาษาฝรั งเศสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 132 ภาษาฝรั งเศสเพือการสือสาร 2
3(2-2-5)
SWU 132 French for Communication II
บุรพวิชา : มศว 131
ศึกษาภาษาฝรังเศสเพือการสือสารเบื องต้ น ต่อจากวิชาภาษาฝรังเศสเพือการสือสาร 1 เพือเพิมพูน
ความรู ้ และทัก ษะด้ านการฟั ง พูด อ่ าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ที หลากหลาย
ยิงขึ น ด้ วยสือและกระบวนการเรียนรู ้ ที หลากหลาย เพือเป็ นพื นฐานในการเรียนภาษาฝรั งเศสใน
ระดับที สูงขึ น
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพือการสือสาร 1
3(2-2-5)
SWU 133 German for Communication I
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื องต้ นเพือการสือสาร โดยเรียนรู ้ และฝึ กฝนทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่าน และ
เขียน เพือสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน ด้ วยสือและกระบวนการเรียนรู ้ ที หลาก
หลายทั งในและนอกห้ องเรียนเพือเป็ นพื นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
30

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพือการสือสาร 2
3(2-2-5)
SWU 134 German for Communication II
บุรพวิชา : มศว 133
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื องต้ นเพือการสือสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพือการสือสาร 1 เพือเพิมพูน
ความรู ้ และทัก ษะด้ านการฟั ง พูด อ่ าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ที หลากหลาย
ยิงขึ น ด้ วยสือและกระบวนการเรียนรู ้ ที หลากหลาย เพือเป็ นพื นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันใน
ระดับที สูงขึ น
มศว 135 ภาษาจีนเพือการสือสาร 1
3(2-2-5)
SWU 135 Chinese for Communication I
ศึกษาภาษาจีนเบื องต้ นเพือการสือสาร โดยเรียนรู ้ และฝึ กฝนทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่าน และเขียน
เพือสามารถนําไปใช้ ใ นชีวิตประจําวัน ด้ ว ยสือและกระบวนการเรียนรู ้ ที หลากหลายทั งในและนอก
ห้ องเรียนเพือเป็ นพื นฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 136 ภาษาจีนเพือการสือสาร 2
3(2-2-5)
SWU 136 Chinese for Communication II
ศึกษาภาษาจีนเบื องต้ นเพือการสือสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพือการสือสาร1 เพือเพิมพูนความรู ้ และ
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ที หลากหลายยิ งขึ น ด้ วยสือ
และกระบวนการเรียนรู ้ ที หลากหลาย เพือเป็ นพื นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที สูงขึ น
มศว 137 ภาษาญี ปุ ่ นเพือการสือสาร1
3(2-2-5)
SWU 137 Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญีปุ ่ นเบื องต้ นเพือการสือสาร โดยเรียนรู ้ และฝึ กฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
เพือสามารถนําไปใช้ ใ นชีวิตประจําวัน ด้ ว ยสือและกระบวนการเรียนรู ้ ที หลากหลายทั งในและนอก
ห้ องเรียนเพือเป็ นพื นฐานในการเรียนภาษาญี ปุ ่ นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 138 ภาษาญี ปุ ่ นเพือการสือสาร2
3(2-2-5)
SWU 138 Japanese for Communication II
ศึก ษาภาษาญี ปุ ่ นเบื องต้ นเพือการสือสาร ต่อ จากวิช าภาษาญี ปุ ่ นเพือการสือสาร
1 เพือเพิ มพู น
ความรู ้ และทัก ษะด้ านการฟั ง พูด อ่ าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ที หลากหลาย
ยิงขึ น ด้ วยสือและกระบวนการเรียนรู ้ ที หลากหลาย เพือเป็ นพื นฐานในการเรียนภาษาญีปุ ่ นในระดับ
ที สูงขึ น
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2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มศว 141 ทักษะการรู ้ สารสนเทศ
3(2-2-5)
SWU 141 Information Literacy Skills
ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสือสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้ นและอ้ างอิงข้ อมูล
การใช้ ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู ้ จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพือการเรียนรู ้ ตลอดชีวิต
ตลอดจนฝึ กทักษะการนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบทีมีต่อ
บุคคลและสังคม รวมทังกฎหมายที เกี ยวข้ อง
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิงแวดล้ อม
3(2-2-5)
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบนิเวศวิทยา
เพือให้ เข้ าใจถึงความสําคัญของการอยู่ ร่วมกันอย่ างสมดุล รวมทั งศึกษาผลกระทบของความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที มีต่อสิงแวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจ เพือปลูกฝังให้ ตระหนักถึง
ความสําคัญของธรรมชาติสิงแวดล้ อม เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่างยังยืน
มศว 143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
SWU 143 Alternative Energy
ศึก ษาผลกระทบจากการใช้ พลังงานกระแสหลัก ที เกี ยวข้ องกับปรากฏการณ์โลกร้ อ น ภาวะ เรือ น
กระจก และความไม่ยั งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสําคัญของการใช้ พลังงานทางเลือก
การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที มีต่อ การจัดการพลังงานให้ มีความเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม มี
ความยังยืนของชุมชนมากกว่าเป้ าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้ างภูมิคุ ้ มกันให้ เกิดขึ น
ในระบบพลังงาน การสร้ างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ ทรัพยากรที มีอยู่ในท้ อ งถิ น เพือส่งผล
ต่อการดําเนินชีวิตที สันติสุขและยังยืน
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
SWU 144 Mathematics in Daily Life
ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้ เหตุผล ความรู ้ ทางสถิติ คณิตศาสตร์ส ําหรับผู ้ บริโภค คณิตศาสตร์กับ
ศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ ปัญหาในชีวิตประจําวันและเป็ นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล
การเรียนรู ้ และการดํารงชีวิตในสังคม
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลัก การและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ ากับวิถีชีวิต
โดยเน้ นการสร้ างเสริ มศัก ยภาพส่วนบุค คลของนิสิต ให้ ส ามารถพัฒ นาสมรรถภาพทางกายและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้ วิถีชีวิตในเชิงสร้ างสรรค์ได้ อย่างเหมาะสมกับบริบททาง
สังคม
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3. กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
3.1 วิชาบั งคั บ
มศว 151 การศึกษาทัวไปเพือพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของวิ ช าศึ ก ษาทั วไป ทั งทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้ นการพัฒนาศัก ยภาพการรับรู ้ และการสือสาร
การแสวงหาความรู ้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
แสวงหาแนวทางในการแก้ ปัญหา เพือให้ ผู ้ เรียนเป็ นบัณฑิตที มีคุณภาพ
มศว 251 มนุษย์กับสังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Man and Society
ศึกษาความรู ้ พื นฐานเกี ยวกับมนุษย์และสังคม ทั งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ ผู ้ เรียนมีความ
เข้ าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และนําความรู ้ มาพัฒนาตนเองให้ รู ้ เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบ
มีความคิดริเริ มสร้ างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของ
มนุษย์ มีจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิงแวดล้ อมอย่ างสันติ ตระหนักในหน้ าที
รับผิดชอบและบทบาทที พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพือชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึก ษาแนวคิด ทางด้ านสุน ทรี ยศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณ ค่ าของสุนทรี ยะที มีต่อ การ
ดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั งทีเกี ยวข้ องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี
วรรณกรรม สุนทรียะที ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิงแวดล้ อมโดยมุ่งเน้ น
กระบวนการเรียนรู ้ สือและประสบการณ์ที หลากหลาย
มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
3(2-2-5)
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
ศึกษาความรู ้ ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที เป็ นความจริงของธรรมชาติ ทฤษฎีของกาลิเลโอ กฏของนิวตัน
ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตั ม ทฤษฎีเทอร์
โมไดนามิกส์ นําไปสู่ความเข้ าใจเรืองของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแท้ของจิต
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3.2 วิชาเลือก
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึก ษาและพัฒนาบุคลิก ภาพทั งที เป็ นรูปธรรมและนามธรรม เพือการดําเนินชีวิตที ดีงาม มีวินัย รู ้
กาลเทศะ ทั งในโลกส่ วนตัว ครอบครั ว ชุ ม ชนและสังคม ท่ ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒ นธรรมความเป็ นไทยท่ า มกลางกระแสสั ง คมโลก ด้ ว ยสื อและกระบวนการเรี ย นรู ้ และ
ประสบการณ์ที หลากหลาย
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั งกระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัช ญาที เป็ นกระบวนการคิดที สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติสิงแวดล้ อ ม
เพือการดําเนินชีวิตที ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353 มนุษย์กับการใช้ เหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใช้ เหตุผลและจริยธรรม สร้ างเสริมให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู ้ ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจน
เป็ นผู ้ มีคุณธรรมจริยธรรมเหตุผลจริยธรรมที เกี ยวข้ องกับตนเอง ผู ้ อืนและบริบทที เกี ยวข้ อง ด้วยสือ
และกระบวนการเรียนรู ้ ที หลากหลาย
มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
ศึกษาแนวคิดเกี ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษา
หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญาความเชือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิด
และการปฏิบัติของผู ้ ที มีอุดมการณ์ ที เกี ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ
มศว 355 พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที เกี ยวข้ องกับการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานพุทธธรรมทังในเชิงวิทยาศาสตร์ปรัชญา และศาสนา เพือเป็ นแนวทางไปสู่การดําเนิน
ชีวิตที มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข
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มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปั ญญา
3(2-2-5)
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
ศึก ษาแนวคิด คุณ ค่ า และสุน ทรี ย ะจากวรรณกรรมหลากรู ป แบบโดยเน้ น การศึ ก ษาในเชิ งคิด
วิเคราะห์ที ก่อให้ เกิดพลังปั ญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒ นาการ
ดําเนินชีวิตทีดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์
มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
ศึกษา ค้ นคว้ าเกี ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการที ก่อให้ เกิดความงามและสุนทรียะใน
งานศิ ล ปะนานาประเภท ในบริ บ ทวั ฒ นธรรมที หลากหลาย อั น จะนํ า ไปสู่ ก ารสร้ างสรรค์ ใ น
ชีวิตประจําวัน ทั งนี โดยใช้ กระบวนการเรียนรู ้ และสือที หลากหลาย
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
3(2-2-5)
SWU 358 Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้ านดนตรีที กว้ างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่วมสมัย
ดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรี พื นบ้ าน ดนตรีที พัฒ นาจากอดีตกาล ดนตรีใ น
บริบทของวัฒนธรรม ด้ วยสือและกระบวนการเรียนรู ้ ที หลากหลาย
มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลือนสังคม
3(2-2-5)
SWU 361 History and Effects on Society
ศึก ษาค้ นคว้ าข้ อ มูล ทางประวัติศ าสตร์ ประวัติศ าสตร์ไทยและประวัติศ าสตร์ ส ากลที พัฒ นาจาก
กระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที เป็ นพลังขับเคลือนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม
เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
ศึกษาและเปรี ยบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั งแต่ยุคโบราณถึงปั จจุบัน
ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี ยนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซึงมีผลต่อสภาพ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปั จจุ บัน รวมทั งการศึกษาในส่วนที เกี ยวกับอารย
ธรรมไทย ซึงเป็ นส่วนหนึงของอารยธรรมโลก
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มศว 363 มนุษย์กับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
3(2-2-5)
SWU 363 Man and Politics, Government and Law
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องค์กรที ใช้ อํานาจ
การปกครอง การรวมกลุ่ ม ทางการเมือ ง กระบวนการทางการเมื อ ง พฤติก รรมและพลวัต ทาง
การเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเน้ นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที มีความสําคัญ
ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที มีคุณธรรมจริยธรรม
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัฒน์
3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
ศึก ษาพื นความรู ้ เ กี ยวกั บ เศรษฐศาสตร์ ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สภาพเศรษฐกิจ ไทยและ
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้ มในอนาคตที มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต ตลอดจนบทบาท
และความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที มีผลต่อการดํารงชีวิตประจําวัน
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
3(2-2-5)
SWU 365 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี ยวกับการจัดการองค์กร การ
จัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆที น่าสนใจเกี ยวกับแนวโน้ มในการจัดการสมัยใหม่ การ
จัดการที เกี ยวข้ องกับคน ภาวะผู ้ นํา การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที ก้ าวหน้ าและสันติสขุ
มศว 366 จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366 Social Psychology
ศึก ษาจิตวิทยาพื นฐานทางชีว วิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆทาง
สังคมที ทําให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้ างทางสังคม กระบวนการต่างๆ
ทางสังคม เจตคติ การรั บรู ้ ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้ าวร้ าว พฤติก รรมและ
บทบาททางเพศ และการสือสาร การโฆษณาชวนเชือ และแนวทางการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทาง
สังคม
มศว 367 กฎหมายทัวไป
3(2-2-5)
SWU 367 Legal Studies
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลําดับชั น และหมวดหมู่ ของกฎหมาย กฎหมายสําคัญที
จําเป็ นต้ องรู ้ ในการดําเนินชีวิต โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู ้ และสือที หลากหลาย
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มศว 371 ความคิดสร้ างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology
ศึก ษาค้ นคว้ าและฝึ ก ปฏิบัติกระบวนการพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ การ
จัดการภูมิปัญญาท้ อ งถิ น เพือนําไปสู่ ก ารพัฒ นานวัต กรรมและเทคโนโลยีชุม ชนซึ งเกี ยวข้ อ งกั บ
เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิงแวดล้ อมโดยเน้ น
กระบวนการเรียนรู ้ และ สือที หลากหลาย
มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิน
3(2-2-5)
SWU 372 Local Wisdom
ศึก ษาและค้ นคว้ าภูมิ ปัญญาท้ อ งถิ น ภูมิปั ญญาชุ มชน ภูมิปัญ ญาที เกิด จากกระบวนการคิด การ
เรียนรู ้ การพัฒ นาด้ วยการกระทําและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการดํารงชีวิตร่ วมกับผู ้ อืน
ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติส ิงแวดล้ อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความ
เป็ นมนุษย์ โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู ้ และสือที หลากหลาย
มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน
3(2-2-5)
SWU 373 Man and Community
ศึกษาค้ นคว้ าเพือพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที แสดงความเป็ นท้ อ งถิ น ลัก ษณะเฉพาะ และ
ความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื นที ทางภู มิศาสตร์ พื นทีทางวัฒนธรรม และพื นที ทางชาติ
พั น ธุ์ บนฐานของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความดี งามโดยเน้ น กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละสื อที
หลากหลาย
มศว 374 สัมมาชีพเพือชุมชน
3(2-2-5)
SWU 374 Ethical Careers for Community
ศึก ษาค้ นคว้ าและพัฒ นาสัมมาชีพในชุมชน เพือสร้ างสัมมาชีพที เข้ มแข็งปลูก ฝัง สร้ างสํานึก และ
สร้ างความตระหนักในศักดิ ศรีชุมชน สัมมาชีพที ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิงแวดล้ อม สันติสุข
คุณ ความดี ศิล ปวัฒ นธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงโดยเน้ นกระบวนการเรียนรู ้ และสือที
หลากหลาย
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
3(2-2-5)
SWU 375 Good Governance in Community Management
ศึกษาค้ นคว้ า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหารจัดการบน
ความถู ก ต้ อ งและนิติธ รรม ความโปร่ งใสเชือถือ ได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่ ว ม การ
รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้ าที เพือกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ เข้ มแข็งและยั งยืน
โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู ้ และสือที หลากหลาย
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
1. วิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ฟส 101 ฟิ สิกส์เบื องต้ น 1
3(3-0-6)
PY 101 Introductory Physics I
เวคเตอร์ แรงและการเคลือนที สนามโน้ มถ่ ว ง โมเมนตัมและพลัง งาน การเคลือนที แบบหมุ น
กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลือนที แบบสัน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของ
ของไหล การเคลือนที แบบคลืน เสียง ความร้ อนและอุณหพลศาสตร์
ฟส 102 ฟิ สิกส์เบื องต้ น 2
3(3-0-6)
PY 102 Introductory Physics II
สนามไฟฟ้ าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้ า สนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่ เหล็ก
และสนามไฟฟ้ าที ขึ นกับเวลา ไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลับ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ แสง ทฤษฎี
สัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม นิวเคลียร์ฟิสิกส์
คม 103 เคมีทัวไป
3(3-0-6)
CH 103 General Chemistry
ศึก ษาพื นฐานของทฤษฎีอ ะตอมและโครงสร้ างอะตอมปริมาณสัมพันธ์ส มบัติแก๊ส ของเหลวและ
สารละลายของแข็งสมดุลเคมีสมดุลไอออนจลนพลศาสตร์เคมีพันธะเคมีตารางธาตุและแนวโน้ มของ
สมบัติของธาตุธาตุเรพพรีเซนเตติฟอโลหะและธาตุทรานซิชัน
คณ 114 คณิตศาสตร์ทัวไป
4(4-0-8)
MA 114 General Mathematics
คุณ สมบัติของระบบจํานวนและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกัดฉากและ
พิกัดเชิงขั ว ลิมิตและความต่อเนือง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์
การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์แบบไม่ ตรงแบบ รูปแบบยังไม่ กําหนด ลําดับ และอนุ กรม การ
กระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
ฟส 181 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื องต้ น1
1(0-3-0)
PY 181 Introductory Physics Laboratory I
ปฏิบัติก ารทางฟิ สิกส์ที เกี ยวข้ องกับหลัก การวัดพื นฐาน ค่าความคลาดเคลือน และเลขนัยสําคัญ,
กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุ่น, กลศาสตร์ของไหล, อุณหพลศาสตร์, การเคลือนที
แบบกวัดแกว่งและปรากฎการณ์คลืน, และทัศนศาสตร์เบื องต้ น
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ฟส 182 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื องต้ น2
1(0-3-0)
PY 182 Introductory Physics Laboratory II
ปฏิ บัติ ก ารทางฟิ สิ ก ส์ ที เกี ยวข้ อ งกั บ หลั ก การและการใช้ ง านเครื องมื อ วั ด ทางไฟฟ้ าเบื องต้ น,
ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้ าและแม่เหล็ก, วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สารกึงตัวนําพื นฐานและการประยุกต์ใช้
คม 193 ปฏิบัติการเคมีทัวไป
1(0-3-0)
CH 193 General Chemistry Laboratory
ฝึ ก ทัก ษะการใช้ อุ ปกรณ์พื นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้ อ งปฏิบัติก าร ทําการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที เกี ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุ ดเยือกแข็ง การจัดเรีย ง
อนุภาคในของแข็ง สมดุลเคมี อินดิเคเตอร์ จลนพลศาสตร์เคมีการวิเคราะห์คุณภาพไอออนบวกและ
ไอออนลบ
2. วิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วศ 201
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
3(3-0-6)
EG 201 English for Specific PurposesI
ศัพท์เฉพาะทางสาขาวิศ วกรรมเครื องกล ไฟฟ้ า โยธา และคอมพิวเตอร์ การแยกแยะหน้ าที ของ
คําศัพท์ การออกเสียงคําภาษาอังกฤษอย่างถูกต้ อง ข้ อผิดพลาดในการใช้ ภาษาอังกฤษที พบได้ บ่อย
ทั งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ความแปรผันในการใช้ ภาษาอังกฤษสําหรับประเทศต่างๆ
วศ 202 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
3(3-0-6)
EG 202 English for Specific Purposes II
การเลือกใช้ คําที เหมาะสมกับบริบท บทสนทนาที พบในงานวิศวกรรมเฉพาะสาขาวิชา เรียนรู ้ การ
สนทนา การอ่านและการเขียน เพือการสือสารในงานวิศวกรรมเฉพาะสาขาวิชา
วศก 109
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
ME 109
Engineering Drawing
ทัก ษะการใช้ เ ครื องมื อ และอุ ป กรณ์ มาตรฐานในงานเขีย นแบบ การเขี ย นตัว อั ก ษรและตัว เลข
เรขาคณิตประยุกต์ ภาพฉายออร์โธกราฟฟิ ก การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิ กและการเขียนภาพสามมิติ
การกําหนดขนาดและความคลาดเคลือน ภาพตัด มุมมองช่วยและแผ่นคลี การเขียนภาพร่าง เกลียว
สลักเกลียวและแป้ นเกลียว สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอียดและการประกอบ
ชิ นส่วน การเขียนแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยขั นต้ น
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วศคพ 100 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CPE 100 Computer Mathematics
สมการเชิงผลต่างอันดับหนึง สมการเชิงผลต่างอันดับสองเอกพันธุ์และไม่เอกพันธุ์ สมการเชิงผลต่าง
โคชี-ออยเลอร์ อนุ ก รมฟูเรี ยร์ ฟูเรีย ร์อินทิก รัล ผลการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุ พันธ์ย่อ ย และ
ปั ญหาค่าขอบเขต ระนาบเชิงซ้ อน ฟังก์ชันเชิงซ้ อน ฟั งก์ชันวิเคราะห์ สมการโคชี -รีมันน์ การส่งคง
แบบ การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงซ้ อน ทฤษฎีบทปริพันธ์ของโคชี อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมแมคล
อริน อนุ ก รมโลรองต์ ภาวะเอกฐาน การหาปริพันธ์เรซิ ดู ทฤษฎี บทของค่าเรซิดู การประยุก ต์ใ ช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการหาผลลัพธ์ของสมการเชิงผลต่างโคชี -ออยเลอร์ อนุกรมฟูเรียร์ ฟูเรียร์
อินทิกรัล การแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ระนาบเชิงซ้ อน ฟั งก์ชันเชิงซ้ อน ฟังก์ชันวิเคราะห์
สมการโคชี-รีมันน์และการหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงซ้ อน
วศคพ 200 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
CPE 200 Discrete Mathematics
พื นฐานของตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์ การหาเหตุผ ลทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์
ตรรกศาสตร์ประพจน์ พื นฐานของการโปรแกรมเชิงตรรกะ โครงสร้ างกราฟ โครงสร้ างต้ นไม้ ไฟไนท์
ออโตมาตา ไวยากรณ์ไม่พึงบริบท และ เครืองจักรทัวริง พื นฐานการวิเคราะห์ความซับซ้ อนของ
อัลกอริธึม และทฤษฎีตัวเลข
วศคพ 201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-4)
CPE 201
Computer Programming
ความรู ้ ความเข้ าใจหลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทํางานร่วมกันระหว่าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การใช้ งานเครืองคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้ อมูล การออกแบบและ
วิธีพัฒ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การกําหนดชนิดของตัวแปร
นิพจน์ ประโยคควบคุม ฟังก์ชันและการส่งผ่านพารามิเตอร์ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ การเรียงลําดับและ
การค้นหา โครงสร้ างข้ อมูล แฟ้ มข้ อมูล การฝึ กปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ ตัวอย่าง
โจทย์ปัญหาทางด้ านวิศวกรรม
วศคพ 300 สถิติส ําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CPE 300
Statistics for Computer Engineering
ทฤษฎีความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบไม่ต่อเนืองและแบบต่อเนือง ค่า
คาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชัน การประยุกต์ใช้ กับทฤษฎีของความเชือถือ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่ าง การ
แจกแจงของตัวอย่าง กระบวนการสโทแคสติก การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การถดถอย
เชิงเส้ นและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์สถิติกับ งานทางด้ านวิศวกรรม
และการประยุกต์ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคํานวณหาค่าผลลัพธ์ทางสถิติ
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3. วิชาเฉพาะด้าน
3.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพืองานประยุกต์
วศคพ 310 ปั ญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
CPE 310
Artificial Intelligence
ความรู ้ เบื องต้ นเกี ยวกับปั ญญาประดิษ ฐ์ วิธี ก ารแก้ ปัญหาด้ วยเทคนิค ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ วิศ วกรรม
ความรู ้ แ ละระบบผู ้ เชี ยวชาญ วิธีก ารแทนความรู ้ กลไกการอนุ มานความรูเครื
้ องมือ พัฒ นาระบบ
ผู ้ เชี ยวชาญ การออกแบบและการพัฒนาระบบผู ้ เชี ยวชาญ การประยุกต์ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบ
ผู ้ เชี ยวชาญสําหรับงานด้ านระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์เบื องต้น
วศคพ 311 ปฏิบัติการปั ญญาประดิษฐ์
1(0-3-0)
CPE 311
Artificial Intelligence Laboratory
บุรพวิชา : ต้องสอบผ่านหรือเรียนควบกับ วศคพ 310
ปฏิ บัติ ก ารการแก้ ปั ญ หาด้ ว ยเทคนิ ค ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ ปฏิ บั ติ ก ารการใช้ เ ครื องมื อ พั ฒ นาระบบ
ผู ้ เชี ยวชาญ ปฏิบัติการการออกแบบและการพัฒนาระบบผู ้ เชี ยวชาญ
วศคพ 312 วิศวกรรมระบบฟัซซี
3(3-0-6)
CPE 312
Fuzzy System Engineering
ทฤษฎีฟัซซีเซต ฟัซซีลอจิกและการคิดหาเหตุผลแบบประมาณ ระบบการอนุมานฟัซซี สถาปั ตยกรรม
ของระบบฟั ซซี การออกแบบระบบควบคุมแบบฟัซ ซีลอจิก การประยุก ต์ใ ช้ ระบบฟั ซ ซี ในงานด้ าน
ระบบควบคุมอัตโนมัติเบื องต้ น
วศคพ 313 การประมวลผลภาพดิจิทลั
3(3-0-6)
CPE 313
Digital Image Processing
แนะนําการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลเบื องต้ น หลักการภาพเชิงดิจิทัล หลักการการทําให้ ภาพดีขึ น
การปรับปรุงภาพในพิสัยเชิงพื นที การปรับปรุงภาพในพิสัยความถี การซ่อมคืนสภาพภาพ การทํา
ภาพให้ คมชัดขึ น การประมวลผลภาพสี การประมวลผลภาพเชิงสัณฐาน การแบ่งส่วนภาพ การแบ่ง
ส่ว นภาพด้ ว ยลวดลาย การหาขอบของวัต ถุใ นภาพและการอธิ บายรูป ร่า งของวัตถุ ใ นภาพ การ
ประมวลผลภาพด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์การประมวลผลภาพเข้ ากับงานวิจัย
3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์
วศคพ 220 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
CPE 220
Data Structures and Algorithms
ทบทวนคณิตศาสตร์ ส ําหรั บการออกแบบและวิเคราะห์อัล กอริ ทึม โครงสร้ างข้ อ มูล เบื องต้ น การ
จัดลําดับ การจัดการกลุ่มข้ อมูล การออกแบบอัลกอริทึมโดยใช้ กราฟ การจับคู่เปรียบเทียบสายอักษร
ปั ญหา NP สัมบูรณ์
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วศคพ 221 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเว็บ
1(0-2-1)
CPE 221
Web Technology Laboratory
การออกแบบและสร้ างเว็บไซต์ด้วยการใช้ เครืองมือช่วย การสร้ างสือประกอบเบื องต้ น โดยใช้ หลักการ
ของเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ไฮเปอร์เท็กซ์โพรโทคอล การใช้ โครงสร้ างและองค์ประกอบของเว็บไซต์
การใช้ ส ภาวะแวดล้ อ มของเว็บแอปปลิเคชันและการพัฒ นาแอปปลิเคชันบนเว็บ ปฏิบัติก ารการ
ออกแบบและการสร้ างเว็บไซต์ด้วยการใช้ เครืองมือช่วย ปฏิบัติการการใช้ โครงสร้ างและองค์ประกอบ
ของเว็บไซต์ ปฏิบัติการการใช้ สภาวะแวดล้ อมของเว็บแอปปลิเคชันและการพัฒ นาแอปปลิเคชันบน
เว็บ
วศคพ 222 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั นสูง
3(2-3-4)
CPE 222
Advanced Computer Programming
หลักไวยากรณ์ภาษาระดับสูง คุณลั กษณะของเทคโนโลยีภาษาระดับสูง พื นฐานของหลักการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ การกําหนดสาระสาคัญ การห่อหุ ้ ม แพ็คเกจ การประกาศตัวแปร ค่าหลัก ชนิดของ
ข้ อมูล นิพจน์และคําสังลําดับควบคุมการทํางาน แถวลําดับ การออกแบบคลาส การสืบทอด การพ้ อง
รูปคําสัง การเรียกคําสังเกินกําลัง คลาสชนิดต่างๆ วิธีการจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะ การรับค่าและ
แสดงค่า การติดต่อกับรูปแบบกราฟฟิ กส์ การจัดการกับเหตุก ารณ์ สายโยงใย การเขียนโปรแกรม
จําลองเบื องต้ นและการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ งานกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จริง
วศคพ 420 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
CPE 420 Software Engineering
ความรู ้ เ บื องต้ นเกี ยวกั บวิศ วกรรมซอฟต์แวร์กระบวนการทางวิศ วกรรมซอฟต์แวร์ แบบจํ าลอง
กระบวนการพั ฒ นาระบบ แบบจําลองกระบวนการอาไจล วิ ศ วกรรมความต้ อ งการ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์ และการบริหารโครงการซอฟต์แวร์
วศคพ 421 การออกแบบองค์กรดิจิทลั
3(3-0-6)
CPE 421
Digital Enterprise Design
บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศในองค์ก ร การบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล ระบบการ
วางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร ระบบบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ า
ระบบการจัดการความรู ้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู ้ บริ หาร การออกแบบองค์ก รใหม่โดยใช้
ระบบสารสนเทศ
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วศคพ 422 กฎหมายและจริยธรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(1-0-2)
CPE 422
Law and Ethic for Information Technology
ระเบียบ กฎ กติกา มรรยาททางสังคมที เกี ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกฎหมาย
ธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิคส์ กฎหมายลายมือ ชืออีเล็ก ทรอนิคส์ กฎหมายการคุ ้มครองข้ อมูลส่ว น
บุคคล กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายการโอนเงินทางอีเล็กทรอนิคส์ กฎหมาย
การพัฒนาโครงสร้ างพื นฐานสารสนเทศ กฎหมายเทคโนโลยีระหว่างประเทศและการสือสารระหว่าง
ประเทศ
3.3 กลุ่มโครงสร้างพื นฐานของระบบ
วศคพ 230 การสือสารข้ อมูล
3(3-0-6)
CPE 230
Data Communications
การสือสารข้ อ มูลเบื องต้ นสือกลางในการสือสารข้ อมูล สถาปั ตยกรรมเครือข่ายและโพรโทคอลการ
ส่งผ่านข้ อมูลและการมัลติเพล็กซ์ การตรวจสอบและควบคุมความผิดพลาดในการส่งข้ อมูล อุปกรณ์
การสือสารข้ อมูล บริการการสือสารข้ อมูล
วศคพ 330 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CPE 330
Computer Networks
รูปแบบระบบเครือ ข่ ายแลน ลัก ษณะการเชือมต่อ เครือ ข่ ายแลน สือสําหรับการรั บส่งสัญญาณใน
เครือข่ายแลน มาตรฐานที เกี ยวข้ องกับเครือข่ายแลน ระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ต เครือข่ ายอีเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง การออกแบบเครือข่ายแลนแบบสวิชเครือข่ายแลนแบบไร้ สาย
วศคพ 331 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1(0-3-0)
CPE 331
Computer Network Laboratory
บุรพวิชา : ต้องสอบผ่านหรือเรียนควบกับ วศคพ 330
ปฏิบัติการระบบเครือข่ายแลน ปฏิบัติการการรับส่งสัญญาณในเครือข่ ายแลน ปฏิบัติการการใช้ ระบบ
เครื อ ข่า ยอีเ ทอร์ เน็ตและเครื อ ข่ ายอี เ ทอร์ เน็ต ความเร็ว สูง ปฏิบัติก ารการออกแบบเครื อ ข่ ายแลน
แบบสวิชเครือข่ายแลนแบบไร้ สาย
วศคพ 332 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้ อมูล
3(3-0-6)
CPE 332
Database System Design and Management
การออกแ บบฐานข้ อมู ล เบื องต้ น แนวความคิ ด เกี ยวกั บ รู ป แบบของข้ อมู ล วิ ธี ก ารและ
แนวความคิดในการออกแบบ การปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้ อมูล รูปแบบการบํารุงรักษาและทํา
เอกสาร การวิ เคราะห์ โ ดยใช้ รู ป แบบการเคลื อนตัว ของข้ อมู ล กรณี ศึ ก ษารูป แบบฐานข้ อ มูล
ความสัมพันธ์ เครืองมือประกอบการออกแบบ ภาษาในการอธิบายข้ อมูล การจัดการแฟ้ มข้ อมูลและ
ระบบรักษาความปลอดภัย การรวมข้ อมูลและความเชือถือได้ ของข้ อมูล
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วศคพ 333 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
CPE 333
Operating Systems
ทบทวนระบบคอมพิวเตอร์ แนะนําระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซสและเธรด การจัดเวลาหน่วย
ประมวลผลกลาง เดดล็อก การจัดการหน่วยความจําหลัก การจัดการไฟล์ การจัดการอุปกรณ์อินพุต/
เอาต์พุต การจัดการหน่วยความจํารอง การจัดการมัล ติมีเดีย มัลติโปรเซสเซอร์ ระบบแบบกระจาย
การป้ องกันและการรักษาความปลอดภัย ระบบปฏิบัติการตัวอย่าง
วศคพ 334 ระบบควบคุมสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CPE 334
Control Systems for Computer Engineering
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบต่าง ๆ การควบคุมแบบวงปิ ดและแบบวงเปิ ด ฟังก์ชั นการถ่าย
โอน กราฟการไหลของสัญญาณ เสถียรภาพของระบบควบคุม การวิเคราะห์ระบบควบคุมในขอบเขต
ของเวลา วิธีทางเดินราก การวิเคราะห์ระบบควบคุมในขอบเขตของความถี แผนภูมิโบด การชดเชย
ค่าต่างๆ ของระบบควบคุมในขอบเขตของเวลาและความถีและการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมเบื องต้ น
3.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
วศคพ 240 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CPE 240 Electric Circuit Analysis for Computer Engineering
ชิ นประกอบวงจร ทฤษฎีวงจรความต้ านทาน กฎและทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ าของเคอร์ชอฟ
การวิเคราะห์จุดต่อ และตาข่ าย ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน วงจรไฟฟ้ าสามเฟส การวิเคราะห์
สภาวะคงที ของสัญญาณไซน์ ค่ากําลังไฟฟ้ าเฉลี ยและค่ากําลั งไฟฟ้ าอาร์เอ็มเอส ความถี เชิ งซ้ อ น
ผลตอบสนองทางความถี ของวงจร การแสดงแผนภาพเฟสเซอร์ วงจรอั น ดับ หนึ งและสอง
ผลตอบสนองชัวขณะของไฟฟ้ ากระแสตรงและผลตอบสนองสภาวะคงที ของไฟฟ้ ากระแสสลับ การ
จําลองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วศคพ 241 อิเล็กทรอนิกส์ส ําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CPE 241
Electronics for Computer Engineering
อุปกรณ์สารกึงตัวนํา กราฟคุณสมบัติทางกระแส-แรงดัน และความถี ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ส์ การ
วิเคราะห์และออกแบบของวงจรไดโอด การวิเคราะห์และการออกแบบของวงจรทรานซิสเตอร์แบบบี
เจทีและแบบมอส วงจรขยายโอเปอร์เรชันนอลและการประยุกต์ใช้ งาน
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วศคพ 242 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-3-0)
CPE 242
Electronics Laboratory for Computer Engineering
บุรพวิชา : ต้องสอบผ่านหรือเรียนควบกับ วศคพ 241
ปฏิบัติการการวิเคราะห์และออกแบบของวงจรไดโอด ปฏิบัติการการวิเคราะห์และการออกแบบของ
วงจรทรานซิสเตอร์แบบบีเจทีและแบบมอส ปฏิบัติการการออกแบบวงจรขยายโอเปอร์เรชันนอล
วศคพ 243 การออกแบบวงจรตรรกศาสตร์ดิจิทลั
3(2-3-4)
CPE 243 Digital Logic and Circuits Design
ระบบตัว เลข รหัส พิช คณิตบูลี นและการออกแบบวงจรลอจิก แผนผังคาร์โ น วงจรเข้ ารหัส วงจร
ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ์ ฟลิปฟลอป วงจรนับ ชิฟรีจิสเตอร์ การออกแบบวงจรลอจิกโดยใช้ ควิน
แมคคัสกี การออกแบบวงจรลอจิกโดยใช้ การมัลติเพิลเอ้ าท์พุต การออกแบบวงจรซีเควนเชียล การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรลําดับ การประยุกต์ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใ นการจําลองการทํางาน
วงจรตรรกศาสตร์ ดิ จิ ทั ล และการออกแบบวงจรตรรกศาสตร์ ดิ จิ ทั ล เบื องต้ นด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
วศคพ 340 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-4)
CPE 340
Microprocessors and Microcontroller
สถาปั ตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ ภาษาแอสแซมบลี ภาษาเครืองชุดคําสัง ฮาร์ดแวร์ของระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ซีพียู หน่วยความจํา หน่วยรับข้ อมูลเข้ าและข้ อมูลออก อินเตอร์รัพต์ การเชือมต่อ
ระบบบัสมาตรฐาน งานทดลองไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
วศคพ 341 โครงสร้ างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CPE 341
Computer Architectureand Organization
พื นฐานคอมพิวเตอร์ การคํานวณทางเลขคณิตสาหรับคอมพิวเตอร์ หลัก การการนําเสนอข้ อมูลและ
การส่งข้ อมูล โครงสร้ างและสถาปั ตยกรรมของระบบหน่วยความจํา หน่วยความจําแทรกสลับ บัส
แคช การเชือมต่อและการติดต่อสือสารระบบย่อยของอุปกรณ์ การวิเคราะห์สมรรถนะและการเสริม
สมรรถนะ โครงสร้ างของหน่วยประมวลผลกลาง การจัดการคําสังแบบขนาน สถาปั ตยกรรมสายท่อ
เทคโนโลยีของมัลติโพรเซสเซอร์ การลดทอนชุดคําสังในคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
เบื องต้ น
วศคพ 440 ระบบสมองกลฝังตัว
3(2-3-4)
CPE 440
Embedded Systems
พื นฐานของซอฟแวร์ในระบบสมองกลฝังตัวการประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวสถาปั ตยกรรมของระบบ
สมองกลฝังตัวการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสภาวะแวดล้ อมของการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวการ
พัฒนาซอฟแวร์ระบบสมองกลฝังตัวตัวอย่างของการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
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4. วิชาเลือก
4.1 วิชาเลือกเฉพาะแผน
วศคพ 360 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2(2-1-3)
CPE 360
Research Methodology in Computer Engineering
ความรู ้ เบื องต้ นเกี ยวกับการวิจัย ขั นตอนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวางแผนการทดลอง
เทคนิคการรวบรวมข้ อมูล เครืองมือที ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล รูปแบบการวิจัย ปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้ อมูล ทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางวิศวกรรม
รวมถึงจริยธรรมของการทําวิจัย
วศคพ 460 สัมมนาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-3-0)
CPE 460
Seminar in Computer Engineering Project
ทําการศึกษาและแก้ ไขปัญหารวมทั งพัฒนางานทางด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นิสิตต้ องเสนอรายงาน
ที เป็ นแนวทางสําหรับการกําหนดหัวข้ อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือศึกษาหัวข้ อที ได้ รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และต้ องอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยนิสิตต้ องผ่านการสอบปากเปล่า
วศคพ 461 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(0-9-3)
CPE 461
Computer Engineering Project
นิสิตทํางานเป็ นกลุ่ มหรือ ทํางานเดี ยว ภายใต้ ก ารควบคุมของอาจารย์ที ปรึกษาโครงงานวิศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ นิสิตแต่ละกลุ่มจะได้ รับการส่งเสริมให้ ออกแบบ และพัฒนาวิธีการแก้ ไขปั ญหาทางด้ าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่ างเป็ นระบบ เพือพัฒนาไปสู่งานวิจัย ซึ งต้ องอาศัยทฤษฎีที เกี ยวข้ องเป็ น
พื นฐาน โดยนิสิตจะต้ องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และผ่านการสอบปากเปล่า
วศคพ 402 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
CPE 402
Pre Co-operative Education
การเตรียมความพร้ อมก่อนไปฝึ กงาน ทั งในงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที เกียวข้ อง

1(0-3-0)
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วศคพ 403 สหกิจศึกษา
6(0-0-18)
CPE 403
Co-operative Education
การฝึ กงานในหน่ วยงานต่างๆ ทั งในอุตสาหกรรม หรื อหน่ว ยงานอืนๆ ที เกี ยวข้ อง โดยมีร ะยะการ
ฝึ กงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ระหว่างภาคการเรียนที 1 ปี ที 4 เพือพัฒนาทักษะวิชาชีพในงานทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาที เกี ยวข้ องกับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และนําปั ญ หาที ได้ รั บจากหน่ วยงานที ฝึ กมาแก้ ปัญ หา การปรับตัวให้ เข้ า กับการเปลี ยนแปลงของ
วัฒ นธรรมองค์ก ร และเมื อสิ นสุดการฝึ กงานนิ สิตต้ อ งส่ งรายงาน และนําเสนอข้ อ มูล โดยมี ก าร
วิเคราะห์ความรูท้ ี ได้ รับระหว่ างการฝึ กงาน ทั งทางทฤษฎี และปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการฯ ทีแต่งตั ง
จากภาควิชา
4.2 วิชาเอกเลือก
วศคพ 410 โครงข่ายประสาทเทียม
3(3-0-6)
CPE 410
Artificial Neural Networks
แนะนําโครงข่ายประสาทเทียม ประเภทของโครงข่ายประสาทเทียม หลักการในการจดจํารูปแบบของ
โครงข่าย ประสาทเทียม กระบวนการเรียนรู ้ และอัลกอริทึม อัลกอริทึมแบบแพร่กระจายย้ อนกลับ
การประยุกต์ใช้ โครงข่ายประสาทเทียมในงานวิศวกรรม
วศคพ 411 การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั
3(3-0-6)
CPE 411
Digital Signal Processing
การแทน การวิเคราะห์และการออกแบบสัญญาณระบบแบบไม่ต่อเนืองทางเวลา การแปลงแบบ Z
และการแปลงฟูริเยร์ แบบไม่ต่อเนือง ขั นตอนวิธีการแปลงแบบฟาสต์ฟูริเยร์ การออกแบบระบบ
กรองสัญญาณแบบเรียกซํา และไม่เรียกซําทางเวลาและความถี การประมาณสเปคตรัมกําลังและการ
ประยุกต์การประมวลสัญญาณดิจิทัลกับการออกเสียง และการประมวลภาพลักษณ์
วศคพ 441 วิศวกรรมการจัดเก็บข้ อมูล
3(3-0-6)
CPE 441
Data Storage Engineering
วิวัฒนาการการพัฒนาการจัดเก็บข้ อมูล หลัก การพื นฐานของการจัดเก็บข้ อมูลชนิดต่างๆ การจัดเก็บ
ข้ อมูลชนิดโซลิดสเตท หลักการการอ่านและการบันทึกข้ อมูลของการจัดเก็บข้ อมูลชนิดโซลิดสเตท การ
จัดเก็บข้ อมูลชนิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ ฟ หลัก การการอ่ านและการบันทึก ข้ อ มูลของการจัดเก็บข้ อ มูล ชนิด
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ การประมวลผลสัญญาณสําหรับการอ่านข้ อ มูลของการจั ดเก็บข้ อมูลชนิดฮาร์ดดิส ก์
ไดร์ฟ การพัฒนาการจัดเก็บข้ อมูลชนิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในปั จจุบันและอนาคต
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วศคพ 465 หัวข้ อขั นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
CPE 465 Advanced Topics in Computer Engineering I
หัวข้ อพิเศษที น่าสนใจในปั จจุบันของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทางด้ านเทคโนโลยีเพืองานประยุกต์
วศคพ 466 หัวข้ อขั นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
CPE 466
Advanced Topics in Computer Engineering II
หัว ข้ อ พิเศษที น่ าสนใจในปั จ จุ บัน ของวิศ วกรรมคอมพิว เตอร์ ทางด้ า นเทคโนโลยีแ ละวิธีก ารทาง
ซอฟต์แวร์
วศคพ 467 หัวข้ อขั นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
3(3-0-6)
CPE 467
Advanced Topics in Computer Engineering III
หัวข้ อ พิเศษที น่าสนใจในปั จ จุ บันของวิศ วกรรมคอมพิว เตอร์ ทางด้ านโครงสร้ างพื นฐานของระบบ
คอมพิวเตอร์
วศคพ 468 หัวข้ อขั นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
3(3-0-6)
CPE 468
Advanced Topics in Computer Engineering IIII
หัวข้ อพิเศษที น่าสนใจในปั จจุ บันของวิศ วกรรมคอมพิวเตอร์ ทางด้ านฮาร์ดแวร์และสถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์
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3.2 ชือ สกุล เลขประจําตั วประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู ้ ร ับผิดชอบ
หลั กสูตร
3.2.1. อาจารย์ผู ้ รั บผิดชอบหลั กสูตร
ลําดับที
1

2

3

4

5

รายชือคณาจารย์
ผศ.ชัยณรงค์ คล้ ายมณี

ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์

ดร.ประมวล ชูรัตน์

อาคม ม่วงเขาแดง

สุทธิพันธ์ อักษรเนียม

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิช า)
ปี ทีจบ
คอ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์), 2531
M.Eng.Sc.(Electrical
Engineering), 2546
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า
ทางด้ านคอมพิวเตอร์),
2537
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า
ทางด้ านคอมพิวเตอร์),
2542
วศ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม), 2550
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ าและ
คอมพิวเตอร์), 2556
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า),
2537
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า),
2552
วศ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม), 2550
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า),
2553

สถาบั นทีสําเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

เลขประจํ าตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

University of Tasmania, Australia
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี

xxxxxxxxxxxxx
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3.2.2. อาจารย์ ประจําหลั กสูตร
ลําดั บที
1

2

3

4

5

ชือ-สกุล
ผศ.ชัยณรงค์ คล้ ายมณี

ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์

ดร.ประมวล ชูรัตน์

อาคม ม่วงเขาแดง

สุทธิพันธ์ อักษรเนียม

คุณวุฒิ
คอ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์), 2531
M.Eng.Sc.(Electrical
Engineering), 2546
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า
ทางด้ านคอมพิวเตอร์),
2537
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า
ทางด้ านคอมพิวเตอร์),
2542
วศ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม), 2550
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ าและ
คอมพิวเตอร์), 2556
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า),
2537
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า),
2552
วศ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม), 2550
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า),
2553

สําเร็จการศึกษาจากสถาบั น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

เลขประจํ าตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

University of Tasmania, Australia
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

xxxxxxxxxxxxx

3.2.3. อาจารย์ พิเศษ
1

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ Ph.D.(Computer Science)

University of Illinois, USA

เลขประจํ าตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

2

รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์

Tokai University, Japan

xxxxxxxxxxxxx

3

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้ าและ
คอมพิวเตอร์)
รศ.ขจรศักดิ คันธพนิต
M.Eng. (Electronics)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
California State University, USA

xxxxxxxxxxxxx

ลําดั บที

4

ชือ-สกุล

คุณวุฒิ
D.Eng.(Electronics)

สําเร็จการศึกษาจากสถาบั น

xxxxxxxxxxxxx
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4. องค์ ประกอบเกียวกั บประสบการณ์ ภาคสนาม(การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ ามี)
ผู ้ ใช้ บัณฑิตต้ องการให้ บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อ นเข้ าสู่ก ารทํางานจริง ดังนั นหลักสูตรได้
กําหนดรายวิชาการเตรียมความพร้ อมในประสบการณ์วิชาชีพโดยสําหรับนิส ิตที เลือกเรียนแผนการศึกษา
ที 1 กําหนดให้ นิสิตต้ องผ่านการฝึ ก งานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ ตํ ากว่า 200 ชัวโมง สําหรับนิสิตที
เลือกเรียนแผนการศึกษาสหกิจศึกษากําหนดให้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสหกิจ ศึกษาจํานวน 6 หน่วย
กิต โดยต้ อ งออกไปปฎิบัติงานเพือหาประสบการณ์จ ริง กับภาคอุตสาหกรรมเป็ นระยะเวลาหนึ งภาค
การศึกษาซึงรายวิชาดังกล่าวถือว่าเป็ นการเสริมสร้ างประสบการณ์การเรียนรู ้ ภาคสนามให้ แก่นิสิต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู ้ ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากสถานประกอบการ และมีความ
เข้ าใจในการเรียนรู ้ ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิงขึ น
2. บูรณาการความรู ้ ที เรียนมาเพือนําไปแก้ ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้ เทคโนโลยี เครืองมือและ
เครืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้ อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู ้ อืนได้ ดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้ าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ ากับสถาน
ประกอบการได้
5. มีความกล้ าในการแสดงออก และนําความคิดสร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
การผึก งานสําหรับนิสิตในแผนการศึก ษาที 1 กําหนดให้ อ อกไปฝึ กงานในภาคฤดูร้อ นของปี
การศึ ก ษาที 3 รายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาสํา หรั บ นิ สิ ต ในแผนสหกิ จ ศึ ก ษากํ า หนดให้ ไปทํ า งานกั บ
ภาคอุตสาหกรรมในภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษาที 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- วิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
- วิชาฝึ กงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
5. ข้ อกําหนดเกียวกั บการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
สําหรับนิสิตที เลือกแผนการศึกษาที 1 ต้ องทําโครงงานวิศวกรรม โดยนิสิตเลือกหัวข้ อที เกี ยวข้ องกับ
การประยุ ก ต์ใ ช้ ค วามรู ้ ทางด้ านวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ มาออกแบบ และสร้ างสรรค์ สิ งประดิ ษ ฐ์
นวัตกรรม หรือผลงานทางวิชาการด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ อ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้ นให้ มี
การค้ นคว้ าพัฒ นาโดยแต่ละหัว ข้ อโครงงานอาจมีผู ้ เข้ าร่ วมประมาณ 1-3 คนมีรูปแบบของรายงานและ
การสอบเพือประเมินผลให้ได้ ตามเวลาที กําหนด
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5.1 คําอธิบายโดยย่อ
โครงการมีการเสนอหัวข้ อที นิสิตสนใจประกอบด้ วย จุ ดประสงค์ และขอบเขต วิธีการที ได้ รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้ อ มีการค้ นคว้ า วิเคราะห์ พัฒนาเพือการสร้ างสรรค์ด้วยตนเองให้
เสร็จภายในเวลาที กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นิสิต สามารถทํางานเป็ นทีมคือ ทํางานร่ วมกับ ผู ้ อืนได้ สามารถใช้ ภ าษาเขียนและภาษาพู ด
สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ ไขปัญหางานทางด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที 2 ของปี การศึกษาที 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีก ารจัดการเรียนการสอนวิชาการเตรียมโครงงานในภาคการศึกษาที 2 ของปี การศึกษาที 4
เพือเสนอหัวข้ อในรูปแบบที นิสตสนใจ มีก ารค้ นคว้ า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียน
โครงการจัดเตรียมอาจารย์ให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคล จัดเตรียมกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ นผลจากความก้ า วหน้ าในการทําโครงงานโดยคณะกรรมการที แต่ งตั งโดยภาควิช า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลจากรายงานที ได้ กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอ
ขันตอนและวิธีการทํางานของนิสิต มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน
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หมวดที 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
4.1 การพั ฒนาคุณลั กษณะพิเศษของนิสิต
คุณลั กษณะพิเศษของนิสิต /
กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
สมรรถนะของหลั กสูตร
เป็ นไปตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ทีสอดคล้ อง ดั งนี
1. มีทักษะสื อสาร
ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่างบุ คคลและความรั บผิดชอบ
ข้ อที 1. สามารถสื อสารทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน
หลากหลายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ ง ตัวเลข การสื อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อที 2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ ไขปัญหาโดยใช้ สารสนเทศทาง
คณิ ต ศาสตร์ ห รื อ การแสดงสถิ ติ ป ระยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ หาที เกี ยวข้ อ งอย่ า ง
สร้ างสรรค์
ข้ อที 3. สามารถสื อสารอย่ างมีประสิทธิภาพทั งปากเปล่าและการเขีย น
พร้ อมทั งเลือกใช้ รูปแบบของสือการนําเสนอได้ อย่างเหมาะสม

2. มีจิตอาสา จิตสํ านึกสาธารณะรับใช้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ข้ อที 1. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื อส่วนรวม
สังคม
3. มีสมรรถนะของหลักสูตร
ด้ านสมรรถนะของหลั กสูตร
สามารถนํ า ความรู ้ ทางด้ านวิ ศ วกรรม ข้ อ ที 1. มี ทัก ษะในการนํา ความรู ้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมคอมพิ วเตอร์ม า
ค อ ม พิ วเ ต อ ร์ ปร ะ ยุ ก ต์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ ปัญหาในงาน
แก้ ปัญหาในงานด้ านวิศวกรรมได้
ที เกี ยวข้ องกับวิชาชีพได้
ข้ อที 2. มีทักษะในการนําความรูท้ างด้ านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาในงานที เกี ยวข้ องกับวิชาชีพได้

4.2 การพั ฒนาผลการเรียนรู ้ ในแต่ละด้ าน
4.2.1 ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู ้ ด ้ านคุณธรรมและ
กลยุทธ์การสอน
จริยธรรม
1.มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื อส่วนรวม ให้ นิสิตเรียนรู ้ การเสียสละเพื อส่วนรวม และ
กระตุ ้ นให้ เกิดจิตสํ านึกสาธารณะ ดังนี
- ใช้ กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที ได้ รับการยก
ย่องในสังคม
- ฝึ กเขี ย นโครงการ และทํา กิ จ กรรมจิ ต
อาสา/กิจกรรมเพื อสังคม
- เขี ย นรายงานความรู ้ สึ ก ที มี ต่ อ การทํา
กิจกรรม

วิธีการวั ดและประเมินผล
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
การวางแผน การปฎิบัติ การนําเสนอผลงาน
และการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมิน จากการอ้ างอิงแหล่ งข้ อมูลอย่ าง
ถู ก ต้ องตามหลั ก และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
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2.ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และคุ ณ ธรรม - กําหนดให้ มีวัฒนธรรมองค์กรเพื อเป็ นการ
จริยธรรม เสียสละ และซื อสัตย์สุจริต ปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิต มี ร ะเบี ย บวินั ย การปฏิบั ติ
ตามกฎกติกาที กําหนดหรือได้ ตกลงกันไว้
- สอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ย ธรรม การ
เสียสละและซื อสัตย์สุจริต
3.มีวินัย ตรงต่ อเวลา และความ - ปลูกฝังความรับผิดชอบให้ นิสิต โดยการ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม เข้ าเรี ย นให้ ตรงเวลา การส่ ง งานตาม
กําหนดเวลา

4.มี ภ าวะความเป็ นผู ้ นํ า และผู ้ ตาม
สามารถทํา งานเป็ นที ม และสามารถ
แก้ ไขข้ อขัดแย้ งและลําดับความสําคัญ
5.เคารพสิทธิและรั บฟั งความคิดเห็น
ของผู ้ อื น รวมทั งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ ศรีของความเป็ นมนุษย์
6.เคารพกฎระเบีย บและข้ อบังคับต่าง
ๆ ขององค์กรและสังคม

7.สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้ คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและ
สังคม
8.มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและ
วิชาชีพ

4.2.2 ด้ านความรู ้
ผลการเรียนรู ้ ด ้ านความรู ้
1.มีความรู ้ พื นฐานศึกษาทัวไป

- ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกหรือ
การไม่ลอกงานคนอื น

- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการ
เข้ า ชั น เ รี ย น ก า รส่ งงา น ตา มกํ า ห น ด
ระยะเวลาที มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
- ประเมิน จากการมี วินั ย และพร้ อ มเพรีย ง
ของนิ สิ ต ในการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
- ฝึ กนิ สิ ต ให้ มี ภ าวะความเป็ นผู้ นํ า การ - ประเมิน จากการทํากิ จ กรรม การทํา งาน
ทํ างานกลุ่มนั นต้ องฝึ กให้ รู ้ หน้ าที ของการเป็ น เป็ นกลุ่ม
ผู ้ นํากลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
- ฝึ กนิ สิ ต ให้ มี ภ าวะความเป็ นผู้ นํ า การ - ประเมิน จากการทํากิ จ กรรม การทํา งาน
ทํ างานกลุ่มนั นต้ องฝึ กให้ รู ้ หน้ าที ของการเป็ น เป็ นกลุ่ม
ผู ้ นํากลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
- ปลู ก ฝั ง การ เคา รพก ฎระเบี ย บและ - ประเมิน จากการแต่ งกายของนิสิตในการ
ข้ อบังคับ โดยการกําหนดลั ก ษณะการแต่ ง เข้ าชั นเรียนและเข้ าร่วมกิจกรรม
กายในชั นเรีย นวิชาทฤษฎี วิช าปฏิบัติ การ
นําเสนอผลงานหน้ าชั นและนอกสถานที และ
การแต่ งกายเข้ าร่ วมกิจกรรมของคณะและ
มหาวิทยาลัยทีเป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยฯ
- สอดแทรกเรื องคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ใน - ประเมิน จากความรั บผิ ดชอบในหน้ าที ที
การสอนทุ กรายวิช ารวมทั งการจั ดกิจกรรม ได้ รับมอบหมาย
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- กํา หนดให้ มีวั ฒ นธรรมองค์ ก ร เพื อเป็ น - ประเมิน จากความรั บผิ ดชอบในหน้ าที ที
การปลูกฝังให้ นิสิตมีระเบียบวินัย การปฏิบัติ ได้ รับมอบหมาย
ตามกฎกติกาที กําหนดหรือได้ ตกลงกันไว้
- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในโอกาส
ต่างๆ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวั ดและประเมินผล

- จัดการเรีย นการสอนที ครอบคลุมความรู ้
ในสาขาต่ า งๆ อย่ า งกว้ างขวาง พร้ อม
สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกรายวิชา
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ

- กํ า หนดมาตรฐานการประเมิ น ผลการ
เรียนรู ้ โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา
- สั ง เกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายและการสะท้ อ นคิดกิ จกรรมในชั น
เรียน
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และเน้ น ให้ ผู ้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ (Active
Learning)
- มี ก ารแนะนํ า วิ ธี ก ารเรี ย นรู /้ การสื บ ค้ น
ข้ อมู ล ด้ วยตนเอง และฝึ กปฏิ บั ติ ใ นทุ ก
รายวิชา
- จั ดกิจ กรรมเพื อให้ เข้ าใจและเห็นคุ ณค่ า
ข อ ง ต น เ อ ง ผู ้ อื น แ ล ะ สั ง ค ม พ ร้ อ ม
ตั งเป้ าหมายในการพัฒนาตนเอง สังคม และ
สิงแวดล้ อม
2.มี ค วามรู ้ และความเข้ าใจเกี ยวกั บ - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที เน้ นผู ้ เรียน
หลัก การและทฤษฎีที สําคัญในเนื อหา เป็ นสํ าคัญ
สาขาวิชาที ศึกษา
3.สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและ - ฝึ กการแก้ ปัญหาจากการสร้ างสถานการณ์
อธิบายความต้ องการทางคอมพิวเตอร์ จําลอง
รวมทั งประยุ กต์ความรู ้ ทักษะและการ - ใช้ วิธีการสอนแบบวิจัยเป็ นฐาน
ใช้ เครื องมื อ ที เหมาะสมกั บการแก้ ไ ข
ปัญหา
4.สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั ง - ให้ นิสิตทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจาก
ปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ ประเมิ น ระบบ สถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
องค์ป ระกอบต่ าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ ได้ ตรงตามข้ อกําหนด
5.สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทาง - การศึ ก ษา ค้ นคว้ า และรายงานทาง
วิชาการและวิวัฒ นาการคอมพิวเตอร์ เอกสาร และรายงานหน้ าชั นเรียน
รวมทั งการนําไปประยุกต์
6.รู ้ เข้ าใจและสนใจพั ฒ นาความรู ้ - ใช้ การสอนหลายรูปแบบโดยเน้ นหลักทาง
ความชํา นาญทางคอมพิ วเตอร์ อ ย่ า ง ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื อให้ เกิดองค์ความรู ้
ต่อเนื อง
7.มีความรู ้ ในแนวกว้ างของสาขาวิชาที - ใช้ การสอนหลายรูปแบบโดยเน้ นหลักทาง
ศึกษาเพื อให้ เล็งเห็นการเปลี ยนแปลง ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื อให้ เกิดองค์ความรู ้
และเข้ า ใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที เกี ยวข้ อง
8.มีประสบการณ์ใ นการพัฒ นาและ/ - ฝึ กการแก้ ปัญหาจากการสร้ างสถานการณ์
หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที ใช้ งานได้ จําลอง
จริง
- มอบหมายการทําโครงานขนาดเล็ก ที มี
เนื อหาเกี ยวข้ องกับรายวิชา โดยเน้ นการนํา
หลักในการทํ าวิจัยมาใช้ ในการทํ าโครงงาน

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อ มูลอย่ าง
ถู ก ต้ องตามหลั ก และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

- การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาค
เรียน
- ประเมินจากชิ นงานที นิสิตจัดทํ า
- ประเมินจากรายงานที นิสิตจัดทํ า

- ผ ลก า ร ฝึ กป ร ะส บก า ร ณ์ จ า ก ส ถ า น
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา

- การปฏิ บั ติ ข องนิ สิ ต อาทิ ประเมิ น การ
นําเสนอรายงานในชั นเรียน
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

- ประเมินจากรายงานที นิสิตจัดทํ า
- ประเมิ น คะแนนจากความเข้ าใจใน
โครงงานทีทํ าเสร็จและการนําเสนอ

9.ส า ม า ร ถ บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู ้ ใ น - ฝึ กการแก้ ปัญหาจากการสร้ างสถานการณ์ - ประเมินจากรายงานที นิสิตจัดทํ า
สาขาวิชาที ศึ ก ษากับความรู ้ ใ นศาสตร์ จําลอง
อื น ๆ ที เกี ยวข้ อง
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4.2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรู ้ ด ้ านทั กษะทาง
ปั ญญา

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวั ดและประเมินผล

1.คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่ างเป็ น - ก ร ณี ศึ ก ษ า ท า ง ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ส า ข า - การปฏิบั ติ ข องนิ สิ ต อาทิ ประเมิ น การ
ระบบ
วิศวกรรมศาสตร์
นําเสนอรายงานในชั นเรียน
- การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อ
สัมภาษณ์
2.สามารถสืบค้ น ตีความ และประเมิน - การศึ ก ษา ค้ นคว้ า และรายงานทาง - การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อ
สารสนเทศ เพื อใช้ ในการแก้ ไขปัญหา เอกสาร และรายงานหน้ าชั นเรียน
สัมภาษณ์
อย่างสร้ างสรรค์
3.สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ - การศึ ก ษา ค้ นคว้ า และรายงานทาง - การปฏิบั ติ ข องนิ สิ ต อาทิ ประเมิ น การ
และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและความ เอกสาร และรายงานหน้ าชั นเรียน
นําเสนอรายงานในชั นเรียน
ต้ องการ
4.สามารถประยุ ก ต์ ความรู ้ แ ละทัก ษะ - การศึ ก ษา ค้ นคว้ า และรายงานทาง - ประเมิน จากรายงานที นิสิตจัดทําและการ
กับการแก้ ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้ เอกสาร และรายงานหน้ าชั นเรียน
นําเสนอในชั นเรียน
อย่างเหมาะสม
- มอบหมายการทํา โครงานขนาดเล็ก ที มี - ประเมิ น คะแนนจากความเข้ าใจใน
เนื อหาเกี ยวข้ องกับรายวิชา โดยเน้ นการนํา โครงงานทีทํ าเสร็จและการนําเสนอ
หลักในการทํ าวิจัยมาใช้ ในการทํ าโครงงาน

4.2.4 ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่างบุ คคลและความรั บผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้ ด ้ านทั กษะ
ความสั มพั นธ์ ระหว่างบุคคลและ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวั ดและประเมินผล
ความรั บผิดชอบ
1.สามารถสื อสารทั งภาษาไทยและ - ส่งเสริมให้ นิ สิตกล้ า แสดงออกและเสนอ
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ กั บ ก ลุ่ ม ค น ความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนา
หลากหลายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
งานที มอบหมายที ให้ ค้ น คว้ าทั งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
2.สามารถให้ ความช่ ว ยเหลื อ และ - ส่ งเสริมให้ นิสิตกล้ าแสดงออกและเสนอ
อํา นวยความสะดวกในการแก้ ปัญ หา ความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทังในบทบาทของ งานที มอบหมายที ให้ ค้นคว้ า
ผู ้ นํา หรือ ในบทบาทของผู้ ร่ วมทีม
ทํ างาน
3.สามารถใช้ ความรู ้ ใ นศาสตร์ มาชี นํา ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต กล้ า แสดงออกและเสนอ
สังคมในประเด็นที เหมาะสม
ความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนา
งานที มอบหมายที ให้ ค้นคว้ า
4.มีความรับผิดชอบในการกระทําของ - ปลูก ฝังให้ มี ความรั บผิ ดชอบต่ อ หน้ าที ที
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
ได้ รับในงานกลุ่ม

- ประเมิ น จากผลงานการอภิ ป รายและ
เสวนา
- สั ง เกตจากพฤติ ก รรมจากการเข้ าร่ ว ม
กิจกรรม
- ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็ นผู ้ นําและ
ผู้ ตามที ดี
- ให้ นิสิตได้ มีการประเมินตนเอง

- ประเมิ น จากผลงานการอภิ ป รายและ
เสวนา
- ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็ นผู ้ นําและ
ผู้ ตามที ดี
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- ส่ ง เสริ ม การเคารพสิ ท ธิ แ ละการรั บ ฟั ง - ติดตามการทํ างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของ
ความคิดเห็นของผู ้ อื น
นิ สิ ต เ ป็ น ร ะ ย ะ พ ร้ อ ม บั น ทึ ก
พฤติกรรมเป็ นรายบุคคล
5.สามารถเป็ นผู ้ ริเริ มแสดงประเด็นใน - ส่ งเสริมให้ นิสิตกล้ าแสดงออกและเสนอ - ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็ นผู ้ นําและ
การแก้ ไ ขสถานการณ์ทั งส่ ว นตัว และ ความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนา ผู้ ตามที ดี
ส่วนรวม พร้ อมทั งแสดงจุ ดยืน อย่าง งานที มอบหมายที ให้ ค้นคว้ า
- ให้ นิสิตได้ มีการประเมินตนเอง
พอเหมาะทังของตนเองและของกลุ่ม
6.มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการ - ปลู ก ฝัง ให้ มี ความรั บผิ ดชอบต่ อ หน้ าที ที - ติดตามการทํ างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของ
เรี ย นรู ้ ทั งของตนเองและทางวิ ช าชี พ ได้ รับในงานกลุ่ม
นิสิตเป็ นระยะ พร้ อมบันทึกพฤติกรรมเป็ น
อย่างต่อเนื อง
- ส่งเสริมให้ นิ สิตกล้ า แสดงออกและเสนอ รายบุคคล
ความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนา
งานที มอบหมายที ให้ ค้นคว้ า
7.มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ าน - ส่ ง เสริ ม การเคารพสิ ท ธิ แ ละการรั บ ฟั ง - ติดตามการทํ างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของ
ความปลอดภัยในการทํางาน และการ ความคิดเห็นของผู ้ อื น
นิ สิ ต เ ป็ น ร ะ ย ะ พ ร้ อ ม บั น ทึ ก
รักษาสภาพแวดล้ อมต่อสังคม
พฤติกรรมเป็ นรายบุคคล

4.2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้ ด ้ านทั กษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวั ดและประเมินผล
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.มีทักษะการใช้ เครื องมือที จําเป็ นที มี - ส่งเสริมการค้ น คว้ า เรียบเรียงข้ อมูลและ
อยู่ ในปั จจุ บันต่อการทํางานที เกี ยวกับ นําเสนอให้ ผู้ อื นเข้ าใจได้ ถู ก ต้ อ ง และให้
คอมพิวเตอร์
ความสํา คั ญ ในการอ้ า งอิ ง แหล่ ง ที มาของ
ข้ อมูล
- จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ในรายวิชาต่างๆ ให้
นิ สิ ต ได้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จํ า ลองและ
สถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง และนํา เสนอการ
แก้ ปัญหาที เหมาะสม
2.สามารถแนะนํา ประเด็น การแก้ ไ ข
ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง
คณิ ตศ า ส ตร์ ห รื อ กา รแ สดง สถิ ติ
ประยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ หาที เกี ยวข้ อ งอย่ า ง
สร้ างสรรค์

- จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ในรายวิชาต่างๆ ให้
นิ สิ ต ได้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จํ า ลองและ
สถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง และนํา เสนอการ
แก้ ปั ญ หาที เหมาะสมเรี ย นรู ้ เทคนิ ค การ
ป ร ะ ยุ ก ต์ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น
หลากหลายสถานการณ์ที สามารถประยุกต์ใช้
ในห้ องปฏิบัติการ

- สังเกตพฤติกรรมนิสิตด้ านความมีเหตุผล
และมีการบันทึกเป็ นระยะ
- ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํา เสนอโดยใช้
ทฤษฎีการเลือกใช้ เครื องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อ คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ที
เกี ยวข้ องทางวิศวกรรมศาสตร์
-ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ข้ อจํากั ด เหตุ ผลในการเลื อ กใช้ เ ครื องมื อ
ต่ า งๆ การอภิป ราย กรณีศึ ก ษาต่ า งๆ ที มี
การนําเสนอต่อชั นเรียน
- ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํา เสนอโดยใช้
ทฤษฎีการเลือกใช้ เครื องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อ คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ที
เกี ยวข้ องทางวิศวกรรมศาสตร์
- ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย
ถึงข้ อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้ เครื องมือ
ต่ า งๆ การอภิป ราย กรณีศึ ก ษาต่ า งๆ ที มี
การนําเสนอต่อชั นเรียน
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3.สามารถสื อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั งปากเปล่าและการเขี ยน พร้ อมทั ง
เลือกใช้ รูปแบบของสื อการนําเสนอได้
อย่างเหมาะสม
4.สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม

- ส่งเสริมการค้ น คว้ า เรียบเรียงข้ อมูลและ
นํา เสนอให้ ผู ้ อื นเข้ า ใจได้ ถู ก ต้ อ ง และให้
ความสํา คั ญ ในการอ้ า งอิ ง แหล่ ง ที มาของ
ข้ อมูล
- ส่งเสริมการค้ น คว้ า เรียบเรียงข้ อมูลและ
นําเสนอให้ ผู้ อื นเข้ าใจได้ ถูกต้ อง
- มอบหมายงาน หรือ จัดให้ มีการอภิปราย
กลุ่ม

4.2.6 ด้ านสมรรถนะของหลั กสูตร
ผลการเรียนรู ้ ด ้ านทักษะพิส ั ย/
กลยุทธ์การสอน
สมรรถนะของหลั กสูตร
1.มี ทัก ษะในการนํา ความรู ้ ท างด้ า น
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาประยุ กต์ใ ช้
ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทาง
ในการแก้ ปัญหาในงานที เกี ยวข้ องกับ
วิชาชีพได้

- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมที
เป็ นการจําลองสถานการณ์เสมือนจริง เพื อ
เป็ นการฝึ กให้ นิสิตการวิเคราะห์ปัญหาและ
ประยุ กต์ใช้ ความรูจ้ ากเนื อหาในรายวิชามา
ใช้ ในการแก้ ปั ญ หาทางด้ า นวิ ศ วกรรมได้
อย่างเหมาะสม

- ประเมิ น จากการนํา เสนอทั งในรู ป แบบ
รายงาน และแบบปากเปล่า

- ประเมิ น จากการนําเสนอรายงาน การ
อภิปรายกลุ่ม

วิธีการวั ดและประเมินผล
- ประเมินผลจากคะแนนสอบกลุ่มย่ อยและ
คะแนนจากการแบ่ งกลุ่ มทํากิจกรรมในชั น
เรียน

- ประเมิน ผลจากคะแนนข้ อ สอบปฏิบัติ ที
เป็ น การนําเนื อหาในรายวิชามาประยุ ก ต์ใ ช้
เพื อทํ าการวิเคราะห์และแก้ ปัญหา
2.มีทักษะในการนําความรูท้ างด้ านการ - จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการนํา - ประเมินจากคะแนนสอบปฏิบัติในรายวิชา
เขี ย น โปรแก ร มคอ มพิ ว เตอร์ มา โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ ในการ
ประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาในงานที ฝึ กวิเคราะห์ปัญหาและนําไปใช้ แก้ ปัญหาใน - ประเมิ น จากความเสร็ จ สมบู ร ณ์ ข อง
เกี ยวข้ องกับวิชาชีพได้
งานทางด้ านวิศวกรรม
โครงงานหรือชิ นงานที ได้ รับมอบหมายให้ ท ํ า
- จั ด การเรี ย นการสอนในรูป แบบการฝึ ก
ปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื อ
ใช้ ในการแก้ ปั ญ หาในงานวิ ศ วกรรมที
เกี ยวข้ องกับวิชาชีพ

4.3 สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของหลั กสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1.มีจิตสํานึกสาธารณะ เสียสละเพื อส่วนรวม
2.ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื อสัตย์สุจริต
3.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
4.มีภาวะความเป็ นผู ้ นําและผู ้ ตาม สามารถทํ างานเป็ นทีมและสามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ งและ
ลําดับความสํ าคัญ
5.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื น รวมทั งเคารพในคุณค่าและศักดิ ศรีของ
ความเป็ นมนุษย์
6.เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
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7.สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
8.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.มีความรู ้ พื นฐานศึกษาทัวไป
2. ด้ านความรู ้
2.มีความรู ้ และความเข้ าใจเกี ยวกับหลักการและทฤษฎีที สํ าคัญในเนื อหาสาขาวิชาที ศึกษา
3.สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและอธิบายความต้ องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั ง
ประยุกต์ความรู ้ ทักษะและการใช้ เครื องมือที เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
4.สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ ได้ ตรงตามข้ อกําหนด
5.สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทังการนําไป
ประยุกต์
6.รู ้ เข้ าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื อง
7.มีความรู ้ ในแนวกว้างของสาขาวิชาที ศึกษาเพื อให้ เล็งเห็นการเปลี ยนแปลง และเข้ าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที เกี ยวข้ อง
8.มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที ใช้ งานได้ จริง
9.สามารถบูรณาการความรู ้ ในสาขาวิชาที ศึกษากับความรู ้ ในศาสตร์อื นๆ ที เกี ยวข้ อง
1.คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
2.สามารถสืบค้ น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื อใช้ ในการแก้ ไขปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์
3.สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้ องการ
4.สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญหาทางคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
1.สามารถสื อสารทั งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศกับกลุ่ มคนหลากหลายได้ อ ย่ างมี
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ประสิทธิภาพ
ระหว่างบุคคลและความ
2.สามารถให้ ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
รับผิดชอบ
ทั งในบทบาทของผู ้ นํา หรือในบทบาทของผู ้ ร่วมทีมทํ างาน
3.สามารถใช้ ความรู ้ ในศาสตร์มาชี นําสังคมในประเด็นที เหมาะสม
4.มีความรับผิดชอบในการกระทํ าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5.สามารถเป็ นผู ้ ริเริ มแสดงประเด็นในการแก้ ไขสถานการณ์ทังส่วนตัวและส่วนรวม พร้ อม
ทั งแสดงจุดยืน อย่างพอเหมาะทั งของตนเองและของกลุ่ม
6.มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู ้ ทั งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื อง
7.มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ านความปลอดภั ย ในการทํา งาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้ อมต่อสังคม
5. ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง 1.มีทักษะการใช้ เครื องมือทีจําเป็ นที มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํ างานที เกี ยวกับคอมพิวเตอร์
2.สามารถแนะนําประเด็น การแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ การ
ตัวเลขการสื อสารและการใช้
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที เกี ยวข้ องอย่างสร้ างสรรค์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.สามารถสื อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั งปากเปล่าและการเขียน พร้ อมทั งเลือกใช้ รูปแบบ
ของสื อการนําเสนอได้ อย่างเหมาะสม
4.สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
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6. ด้ านสมรรถนะของหลักสูตร

1.มีทักษะในการนําความรู ้ ทางด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาประยุ กต์ใช้ ในการวิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ ปัญหาในงานที เกี ยวข้ องกับวิชาชีพได้
2.มีทักษะในการนําความรูท้ างด้ านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ ในการ
แก้ ปัญหาในงานทีเกี ยวข้ องกับวิชาชีพได้
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4.4 แผนทีแสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ จากหลั กสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
 ความรั บผิดชอบหลั ก
○ ความรั บผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

4

5

6

2. ด้านความรู ้

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

ก. หมวดวิชาศึกษา
ทั วไป
มศว 111 ภาษาไทย
เพื อการสือสาร
มศว 112 วรรณกรรม
ไทยปริทรรศน์
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื อ
ประสิทธิภาพการ
สือสาร ๑
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพื อ
ประสิทธิภาพการ
สือสาร ๒
มศว 123
ภาษาอังกฤษเพื อการ
สือสารนานาชาติ ๑

9

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

1

2

3

4

2

3

4

5

6

7

2

3

4

6.
ด้ าน
สมรร
ถนะ
ของ
หลั กสู
ตร
1 2
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

มศว 124
ภาษาอังกฤษเพื อการ
สือสารนานาชาติ ๒
มศว 131 ภาษา
ฝรั งเศสเพื อการสื อสาร
๑
มศว 132 ภาษา
ฝรั งเศสเพื อการสื อสาร
๒
มศว 133
ภาษาเยอรมันเพื อการ
สือสาร ๑
มศว 134
ภาษาเยอรมันเพื อการ
สือสาร ๒
มศว 135 ภาษาเจีน
เพื อการสือสาร ๑
มศว 136 ภาษาจีน
เพื อการสือสาร ๒

4

5

6

2. ด้านความรู ้

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

1

1

2

3





















































































































































































































2

3

4

2

3

4

5

6

7













































































































































6.
ด้ าน
สมรร
ถนะ
ของ
หลั กสู
ตร
1 2

2

3

4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

มศว 137 ภาษาเญี ปุ ่ น
เพื อการสือสาร ๑
มศว 138 ภาษาญี ปุ ่ น
เพื อการสือสาร ๒
มศว 141 ทักษะการรู ้
สารสนเทศ
มศว 142
วิทยาศาสตร์เพื อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิงแวดล้ อม
มศว 143 พลังงาน
ทางเลือก
มศว 144 คณิตศาสตร์
ในชีวิตประจํ าวัน
มศว 145 สุขภาวะ
และวิถีชีวิตเชิง
สร้ างสรรค์

4

5

6

2. ด้านความรู ้

7

8

1

3

4

5

6

7

8

9

4. ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1

1

1

1

2

3











































































































































































































































2

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

5. ด้ านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

3

4

2

3

4

5

6

7

































































































































































6.
ด้ าน
สมรร
ถนะ
ของ
หลั กสู
ตร
1 2

2

3

4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

มศว 341
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎ
ของธรรมชาติพลังงาน
และจิต
มศว 151 การศึกษา
ทัวไปเพื อพัฒนามนุษย์
มศว 251 มนุษย์กับ
สังคม
มศว 252
สุนทรียศาสตร์เพื อชีวิต
มศว 351 การพัฒนา
บุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและ
กระบวนการคิด
มศว 353 มนุษย์กับ
การใช้ เหตุผลและ
จริยธรรม

4

5

6

2. ด้านความรู ้

7

8

1

3

4

5

6

7

8

9

4. ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1

1

1

1

2

3











































































































































































































































2

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

5. ด้ านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

3

4

2

3

4

5

6

7

































































































































































6.
ด้ าน
สมรร
ถนะ
ของ
หลั กสู
ตร
1 2

2

3

4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

มศว 354 มนุษย์กับ
สันติภาพ
มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 วรรณกรรม
และพลังทางปัญญา
มศว 357 ศิลปะและ
ความคิดสร้ างสรรค์
มศว 358 ดนตรีและ
จิตวิญญาณมนุษย์
มศว 361
ประวัติศาสตร์และพลัง
ขับเคลือนสังคม
มศว 362 มนุษย์กับ
อารยธรรม
มศว 363 มนุษย์กับ
การเมือง
มศว 364 เศรษฐกิจ
ในกระแสโลกาภิวัตน์

4

5

6

2. ด้านความรู ้

7

8

1

3

4

5

6

7

8

9

4. ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1

1

1

1

2

3

















































































































































































































































































2

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

5. ด้ านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

3

4

2

3

4

5

6

7









































































































































































































6.
ด้ าน
สมรร
ถนะ
ของ
หลั กสู
ตร
1 2

2

3

4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

มศว 365 หลักการ
จัดการสมัยใหม่
มศว 366 จิตวิทยา
สังคม
มศว 367 กฎหมาย
ทัวไป
มศว 371 ความคิด
สร้ างสรรค์กับ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
มศว 372 ภูมิปัญญา
ท้ องถิ น
มศว 373 ภูมิลักษณ์
ชุมชน
มศว 374 สัมมาชีพ
ชุมชน
มศว 375 ธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
จัดการชุมชน

4

5

6

2. ด้านความรู ้

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

1

1

2

3











































































































































































































































2

3

4

2

3

4

5

6

7

































































































































































6.
ด้ าน
สมรร
ถนะ
ของ
หลั กสู
ตร
1 2

2

3

4























































































































































66

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

4







5

6

2. ด้านความรู ้

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

1

2

3

4

2

3

4

5

6

7

2

3

4

6.
ด้ าน
สมรร
ถนะ
ของ
หลั กสู
ตร
1 2

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
1. วิชาพื นฐาน
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตสาสตร์
ฟส 101 ฟิ สิกส์
เบื องต้ น 1
ฟส 102 ฟิ สิกส์
เบื องต้ น 2
คม 103 เคมีทัวไป
คณ 114 คณิตศาสตร์
ทัวไป
ฟส 181 ปฏิบัติการ
ฟิ สิกส์ เบื องต้ น1
ฟส 182 ปฏิบัติการ
ฟิ สิกส์เบื องต้ น2
คม 193 ปฏิบัติการ
เคมีทัวไป
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. วิชาพื นฐานทาง
วิศวกรรม
วศ 201 ภาษาอังกฤษ
เฉพาะทาง 1
วศ 202 ภาษาอังกฤษ
เฉพาะทาง 2
วศก 109 เขียนแบบ
วิศวกรรม
วศคพ 100
คณิตศาสตร์ทาง
คอมพิวเตอร์
วศคพ 200
คณิตศาสตร์ดิสครีต
วศคพ 201 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วศคพ 300 สถิติ
สํ าหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

5

6

2. ด้านความรู ้

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

1

1

2

3

4

2

3

4

3



















































































































































































































































































































4

7

2

3

4

6.
ด้ าน
สมรร
ถนะ
ของ
หลั กสู
ตร
1 2

5

6
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1

1

1

1

2

3

4

3. กลุ่มวิชาเอกบั งคับ











3.1 กลุ่มเทคโนโลยี
เพืองานประยุกต์
วศคพ 310
ปัญญาประดิษฐ์
วศคพ 311 ปฏิบัติการ
ปัญญาประดิษฐ์
วศคพ 312 วิศวกรรม
ระบบฟั ซซี
วศคพ 313 การ
ประมวลภาพดิจิทัล
3.2 กลุ่มเทคโนโลยี
และวิธีการทาง
ซอฟต์ แวร์



























































































































































































วศคพ 220 โครงสร้ าง
ข้ อมูลและอัลกอริทึม
วศคพ 221 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเว็บ

5

2. ด้านความรู ้

5. ด้ านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

3

4

2

5

6

7

2

3

4

6.
ด้ าน
สมรร
ถนะ
ของ
หลั กสู
ตร
1 2

3

4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
วศคพ 222 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั นสูง
วศคพ 420 วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
วศคพ 421 การ
ออกแบบองค์กรดิจิทัล
วศคพ 422 กฎหมาย
และจริยธรรมด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 กลุ่มโครงสร้ าง
พื นฐานของระบบ
วศคพ 230 การ
สือสารข้ อมูล
วศคพ 330 เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
วศคพ 331 ปฏิบัติการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. ด้านความรู ้

2

3

4

5

6

7

8

































































1

4

5

6

7

8

9

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

1

2

3

















































































2

3

4

































2

5

6

7

2

3

4

6.
ด้ าน
สมรร
ถนะ
ของ
หลั กสู
ตร
1 2

3

4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
วศคพ 332 การ
ออกแบบและการ
จัดการระบบฐานข้ อมูล
วศคพ 333
ระบบปฏิบัติการ
วศคพ 334 ระบบ
ควบคุมสํ าหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.4 กลุ่มฮาร์ ดแวร์
และสถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์
วศคพ 240 การ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
สํ าหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วศคพ 241
อิเล็กทรอนิกส์ส ํ าหรับ
วิศวกรรมตอมพิวเตอร์
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2. ด้านความรู ้
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3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6.
ด้ าน
สมรร
ถนะ
ของ
หลั กสู
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
วศคพ 242 ปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส์ส ํ าหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศคพ 243 การ
ออกแบบวงจร
ตรรกศาสตร์ดิจิตทัล
วศคพ 340
ไมโครโปรเซสเซอร์
และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
วศคพ 341 โครงสร้ าง
และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
วศคพ 440 ระบบ
สมองกลฝังตัว
4. กลุ่มวิชาเอกเลือก
4.1 วิชาเลือกเฉพาะ
แผน

2. ด้านความรู ้
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3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6.
ด้ าน
สมรร
ถนะ
ของ
หลั กสู
ตร

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
วศคพ 360 วิธี
วิทยาการวิจัยทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศคพ 460 สัมมนา
โครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วศคพ 461 โครงงาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศคพ 402 การ
เตรียมความพร้ อมสห
กิจศึกษา
วศคพ 403 สหกิจ
ศึกษา
4.2 วิชาเอกเลือก
วศคพ 410 โครงข่าย
ประสาทเทียม
วศคพ 411 การ
ประมวลผลสัญญาณดิ
จิตลั
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2. ด้านความรู ้
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3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6.
ด้ าน
สมรร
ถนะ
ของ
หลั กสู
ตร
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
วศคพ 441 วิศวกรรม
การจัดเก็ บข้ อมูล
วศคพ 465 หัวข้ อขัน
สูงทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1
วศคพ 466 หัวข้ อขัน
สูงทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 2
วศคพ 467 หัวข้ อขัน
สูงทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 3
วศคพ 468 หัวข้ อขัน
สูงทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 4

2. ด้านความรู ้
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3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6.
ด้ าน
สมรร
ถนะ
ของ
หลั กสู
ตร



 

หมวดที 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดั บคะแนน(เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโ รฒ ว่าด้ วยการศึกษาการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 หมวดที 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนั กศึกษายั งไม่สําเร็จการศึกษา
1. ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู ้ ที กําหนดสอดคล้ อ งกับความรับผิดชอบใน
หลักสูตร
2. ประเมินข้ อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู ้ ตามที กําหนดในรายละเอียดวิชา
3. การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลั งนิสิตสําเร็จการศึกษา
1. สภาวะการมีงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที สําเร็จการศึกษา ในด้ านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่ อ ความรู ้ ความสามารถ ความมั นใจของบั ณฑิต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2. การตรวจสอบจากผู ้ ประกอบการโดยการขอเข้ าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้ าทํางานในสถานประกอบการ
3. การประเมินจากบัณฑิตทีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้ อมและความรู ้ จากสาขาวิชา
ที เรียนในหลักสูตร ที เกี ยวเนืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทังเปิ ดโอกาสให้เสนอข้ อคิดเห็น
ในการปรับหลักสูตรให้ ดียิงขึ น
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลั กสูตร
3.1 นิสิตทีมีสิทธิได้ รับปริญญา ต้ องมีคุณสมบั ติครบถ้ วนดังต่อไปนี
1. เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว้ ในหลักสูตร
2. มีแต้ มระดับคะแนนเฉลี ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ ากว่า 2.00
3. ใช้ ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที กําหนดไว้ ในหลักสูตร ทั งนี นับรวมการ
ลาพักการศึกษาด้ วย
4. ไม่มีพันธะด้ านหนี สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ
3.2 นิสิตทีมีสิทธิ แสดงความจํ านงขอสําเร็จการศึกษา ต้ องมีคุณสมบั ติครบถ้ วนดังนี
1. เป็ นนิสิตภาคการศึกษาสุดท้ายที ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
2. ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ที มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
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3. ให้ นิสิตที มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที ระบุไว้ ในข้ อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยืนคําร้ องแสดง ความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาต่อกองบริการวิชาการ ภายในระยะเวลาที กําหนด มิฉะนั นอาจไม่ได้ รับการ
พิจารณาเสนอชือต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพืออนุมัติให้ ปริญญา ในภาคการศึกษานั น

หมวดที 6 การพั ฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสําหรั บอาจารย์ ใหม่
1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ต่อ ผลการเรียนรู ้ ของนักศึกษา
ในรายวิชา
2. ชี แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของหลักสูตรมอบเอกสารที เกี ยวข้ องอาทิรายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
3. อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้ สือ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผู ้ เรียน การวิจัยเพือ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
4. กําหนดอาจารย์พีเลี ยงเพือช่วยเหลือและให้ คําปรึกษาแนะนํา
5. ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพั ฒนาความรู ้ และทั กษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพั ฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวั ดและการประเมินผล
1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. จัดให้ อาจารย์นําเสนอวิธีการสอนอย่างน้ อยปี การศึกษาละ 1 ครั ง เพือแลกเปลี ยนเรียนรู ้
และพัฒนาการสอน
3. การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพั ฒนาวิชาการและวิชาชีพ
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริก ารวิชาการแก่ ชุมชนที เกี ยวข้ องกับการพัฒนาความรู ้ และ
คุณธรรม
2. ส่งเสริมการทําวิจัยสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่เป็ นหลักและเพือพัฒนาการเรียนการสอน และมี
ความเชี ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. จัดให้ อาจารย์ทุกคนเข้ าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
4. การพัฒ นาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืนๆ อาทิ การวิจัย การสนับสนุ นทุนวิจัย การทํา
ผลงานทางวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั น สนับสนุนการเข้ า
ร่วมการแลกเปลี ยนวิชาการในกลุม่ ประชาคมอาเซียน เป็ นต้ น
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หมวดที 7 การประกั นคุณภาพ
1. การบริหารหลั กสูตร
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโ รฒมีก ารแต่งตั งคณะกรรมการบริ หารหลัก สูตร ซึ งประกอบด้ ว ย
หั ว หน้ า ภาค/สาขาวิช า หรื อ อาจารย์ ที ได้ รั บมอบหมาย เป็ นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์
ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตรอีก 5 คน เป็ นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี ทําหน้ าทีรับผิดชอบบริหารหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2559 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 โดยคณบดีมอบหมายให้ รอง
คณบดีฝ่ายต่างๆที เกี ยวข้ อง เป็ นผู ้ กํากับและให้ คําแนะนํา คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะมีหน้ าที ใน
การวางแผนการจัดการเรียนการสอน กําหนดอาจารย์ผู ้ สอน ติดตาม รวบรวมข้ อมูลต่างๆ อาทิ วิธีการ
สอน วิธีสอบ การประเมินผล เครืองมืออุปกรณ์ เป็ นต้ น เพือนํามาใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
โดยมีการประชุมทุกเดือนตลอดปี การศึกษา และมีการดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเนืองทุกๆ ปี
2. บั ณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณลักษณะบัณฑิตที พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 กําหนดไว้ ตามผลการเรียนรู ้ อย่างน้ อย 5 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้ าน
ความรู ้ (3) ด้ านทักษะทางปั ญญา (4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ (5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ หลักสูตรมี
การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลเรียนรู ้ ทั ง 5 ด้ านในมุมมองของผู ้ ใช้ บัณฑิตโดยผ่านแบบ
สํารวจความพึงพอใจของนายจ้ างในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการส่ง
แบบสํารวจไปยังนายจ้ างจากข้ อ มูลในแบบสํารวจการมีงานทําที บัณฑิตต้ องกรอกข้ อมูลรายละเอียด
ของนายจ้ างในการลงทะเบียนเพือเข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 การได้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิ สระ
มหาวิ ทยาลั ย ศรี น คริ นทรวิ โ รฒมีก ารสํา รวจข้ อมู ล จํ านวนบั ณ ฑิต ที สํา เร็จ การศึ ก ษาใน
หลักสูตรที ได้ งานทําหรือมีกิจ การเป็ นของตนเองที มีรายได้ ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที
สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิต ที สําเร็จการศึกษาในปี การศึกษานั นโดยใช้ แบบสํารวจการมีงานทําที
บัณฑิตต้องกรอกข้ อมูลสถานภาพการได้ งานทําในการลงทะเบียนเพือเข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร
3. นิสิต
3.1 กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ าศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตรมี ก ารกํา หนดเป้ าหมายและทบทวนจํานวนรับ นิ สิตโดย
คํานึงถึงความต้ องการของตลาดแรงงานและสภาพความพร้ อมของอาจารย์ประจําหลักสูตรที มีอยู่โดย
ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที กําหนดของสภาวิศวกร ทั งนี เกณฑ์การรับนิสิต
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ที ประกาศมีการทบทวนเพือให้ ส ะท้ อนคุณภาพของนิสิตที เหมาะสมกับหลักสูตร โดยกระบวนการรับ
นิสิตและเครืองมือหรือข้ อมูลทีใช้ ในการคัดเลือกต้ องมีความเหมาะสมและเชือถือได้ โปร่งใส เปิ ดเผย
และเป็ นธรรมกับผู ้ ที สมัครเข้ ารับการคัดเลือก จึงจะทําให้ นิสิตทีรับเข้ าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติ
ขั นต้ นทั งความรู ้ พื นฐานหรือประสบการณ์ที เพียงพอต่อการเรียนในหลักสูตร และมีศักยภาพในการ
เรียนจนสําเร็จ การศึก ษาตามระยะเวลาที กําหนด ทั งนี เมือนิส ิตได้ รับ การคัดเลื อ กให้ เข้ าศึก ษาใน
หลักสูตรแล้ ว คณะฯหรือ มหาวิทยาลัยต้ อ งมีการเตรียมความพร้ อมสําหรั บนิสิตในการศึก ษาต่ อ ทั ง
ทางด้ านวิชาการและการใช้ ชีวิต โดยการจัดกิจกรรมเสริมในการปรับพื นฐานทางวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทังการเข้ าค่ายและร่วมกิจกรรมเพือเสริมทักษะการใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย
3.2 การให้คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืนๆ แก่นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการแต่งตั งอาจารย์ที ปรึกษาให้ แก่ นิสิตทุกคน ตามรายชือที
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผ่านคณะฯ โดยการจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที ปรึกษามี
การควบคุมกํากับให้ จํานวนิสิตต่ออาจารย์ที ปรึกษาเป็ นไปตามเกณฑ์ที กําหนด อาจารย์ที ปรึกษามีการ
กําหนดเวลาในการให้ คําปรึก ษา มีการจัดเก็บข้ อมูล นิสิตในการดูแล และแลกเปลี ยนข้ อมูลในกลุ่ม
อาจารย์ผู ้ สอนเพือการพัฒนานิสิตทั งในด้ านผลการเรียน และลักษณะนิสัย รวมทั งให้ ความช่วยเหลือ
นิสิตที มีปัญหาทางด้ านการเรียนหรือต้ องการความช่วยเหลือด้ านอืนๆ โดยนิสิตที มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที ปรึกษาเพือขอคําแนะนํา ปั ญหาต่างๆได้
3.3 การอุทธรณ์และการจัดการข้ อร้องเรียนของนิสิต
มหาวิทยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒมี ก ารจั ด การที เปิ ดโอกาสให้ นิ สิต อุ ท ธรณ์ใ นเรื องต่ างๆ
โดยเฉพาะเรืองที เกี ยวกับวิชาการ โดยนิสิตที ถู กลงโทษสามารถยืนอุทธรณ์ผ่านกองกิจการนิสิตเพือ
ดําเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามขั นตอนในการพิจ ารณาคําอุทธรณ์
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ ใหม่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวและทบทวนแผนด้ านอัตราการกําลัง
อาจารย์ประจําหลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเป็ นประจําทุกปี และมีการพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตรที มีอยู่เดิมอย่างต่อเนือง เพือให้ หลักสูตรมีความเข้ มแข็ง โดยอาจารย์ประจํา
หลั ก สู ต รต้ องมี จํ า นวนไม่ ตํ ากว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานที กํ า หนด มีคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีความรู ้ ทักษะใน
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ ของนิสิต มีประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์
ประกอบวิชาชีพที เกียวข้ องกับสาขาวิชาทีสอน
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลั กสูตร
อาจารย์ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตร จะต้ องประชุมร่วมกันในการวางแผนและการจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุก รายวิชา เก็บรวบรวมข้ อ มูล เพือเตรียมไว้
สํา หรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อ แนวทางที จะทํา ให้ บรรลุ เ ป้ าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้ บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั งคณาจารย์ พิเศษ
อาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญเนืองจากเป็ นผู ้ ถา่ ยทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมา
ให้ กับนิสิต ดังนั นบางรายวิชาที เห็นว่ามีความสําคัญสําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ ในสถานประกอบการ
จะต้ องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอย่างน้ อยรายวิชาละ 3 ชั วโมงและอาจารย์
พิเศษนันไม่ว่าจะสอนทั งรายวิชาหรือบางชั วโมงจะต้ องเป็ นผู ้ มีประสบการณ์ต รงโดยผ่านกระบวนการ
คัดสรร ด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาฯ และคณะฯ ตามลําดับ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู ้ เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลั กสูตร
หลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจมีการกําหนดหรือทบทวนเนื อหาสาระวิชา
ทางทฤษฎีและการปฏิบัติที สร้ างโอกาสในการพัฒ นาความรู ้ และทัก ษะเป็ นประจําทุก ปี โดยมีก าร
ปรับปรุงเนื อหาของรายวิชาให้ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาทังนี อาจมีการเปิ ดรายวิชาใหม่เพิ มเติมให้ นิสิตได้
เรียน หรื อ มีก ารปรับปรุงเพิ มสาระเนื อหาที เป็ นเรืองทันสมัยเข้ าไป ทั งนี ต้ อ งไม่ มีความซําซ้ อ นกั บ
เนื อหารายวิชาที มีอยู่เดิม และต้ องมีการกํากับการเปิ ดรายวิชามีลําดับก่อนหลังที เหมาะสม เอื อให้ นิสิต
มีพื นฐานความรู ้ ในการเรียนวิชาทีเป็ นรายวิชาอย่างต่อเนือง ทั งนี รายวิชาที เปิ ดต้ องสนองความต้ องการ
ของนิสิต มีความทันสมัย และเป็ นทีต้ องการของตลาดแรงงาน
5.2 การวางระบบผู ้ สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ทุก ๆปี การศึก ษาหลัก สูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีก ารพิจ ารณาทบทวนการ
กําหนดตัวผู ้ สอนที มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที สอนโดยคํานึงถึงประสบการณ์และผลงานวิชาการ
ของผู ้ ส อนเป็ นหลัก โดยมีก ารกํากับมาตรฐานการทํา มคอ3 และมคอ 5 ให้ ทันสมัยในเนื อหา มี
กิจกรรมการเรียนที หลากหลาย และมีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสม
ทั งนี ต้ อ งมี ก ารควบคุมการจั ด การเรี ย นการสอนในวิช าที มี ห ลายกลุ่ ม ผู ้ เ รี ย นให้ อ ยู่ ใ น
มาตรฐานเดียวกัน มีการจัดการเรียนการสอนที หลากหลายเน้ นทฤษฎีและการปฏิบัติ มีการเรียนรู ้ จาก
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภายนอก/ผู ้ ประกอบการ มี ก ารศึ ก ษาดู งาน และเมื อสิ นสุด การสอนในแต่ ล ะภาค
การศึ ก ษาต้ อ งนํ า ผลการประเมิ น การสอนอาจารย์ ม าพิ จ ารณาเพื อใช้ ในการปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะ
ความสามารถด้ านการสอนของอาจารย์ผู ้ สอน
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5.3 การประเมินผู ้ เรียน
อาจารย์ผู ้ สอนอาจมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินโดยให้ นิสิตมีส่วนร่ วม โดยนําหนัก ของ
องค์ประกอบในการประเมินต้ องสอดคล้ องกับจุดเน้ นของรายวิชาโดยใช้ การประเมินตามสภาพจริง มี
เครืองมือประเมินที หลากหลาย อาทิ ข้ อสอบปรนัย อัตนัย การบ้ าน รายงานที มอบหมาย การสอบปาก
เปล่ า การวัดทัก ษะการปฏิบัติง าน ซึ งต้ องสะท้ อ นภาพการปฏิบัติงานจริ งในวิชาชีพ ทั งนี ต้ อ งมีการ
วิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือทีใช้ ในการประเมินคุณภาพนิสิต อาทิ การ
วิพากษ์ข้อ สอบ ปรับ ปรุงข้ อ สอบ สร้ างข้ อ สอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้ อ สอบหรื อ เครืองมือ ประเมิน
ความสามารถที วัดความรู ้ และการคิดสร้ างสรรค์ได้ นอกจากนี ต้ องมีการกํหนดเกณฑ์
า
ประเมิน/การตัด
เกรดที ชัดเจน สอดคล้ องกับเกณฑ์ที นิสิตมีส่วนร่วมหรือรับรู ้ ร่วมกันแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที มี
ของคะนนในการตัดเกรดที ชัดเจน
6. สิงสนั บสนุ นการเรียนรู ้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพือจัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ที จําเป็ นสําหรับใช้ ในการเรียนการสอนทั งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็ นประจําทุกภาค
การศึกษา
6.2 ทรั พยากรการเรียนการสอนทีมีอยู่เดิม
ทรัพยากรการเรียนรู ้ ของหลักสูตร มีการจัดเตรียมโดยสํานัก หอสมดกลาง มศว องครัก ษ์
ประกอบด้ วยหนังสือตําราเฉพาะทางที เป็ นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษที เกี ยวข้ องกับหลักสูตร
รวมทั งสือสารสนเทศทีสามารถสืบค้ นข้ อมูลผ่านฐานข้ อมูล ในระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีจํานวนหนังสือ
อ้ างอิงและตํารา 200,000 เล่ม วารสารทางวิชาการ 30 รายชือ ฐานข้ อมูลใน CD-ROM และระบบ
คอมพิวเตอร์ เพือค้ นหาฐานข้ อมูลใน INTERNET ของสํานักหอสมุดกลาง มศว. องครักษ์มากกว่า
10 ฐานข้ อมูล
6.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
คณะฯ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณในการจั ด ซื อหนั งสือ และมี ก ารประสานงานกั บ สํา นั ก
หอสมุดกลาง มศว องครักษ์ ในการจัดซื อหนังสือและตําราที เกี ยวข้ องเพือบริการให้ อาจารย์และนิสิต
ได้ ค้นคว้ าและใช้ ประกอบการเรียนการสอนในการติดต่อประสานการจัดซื อหนังสือนั นอาจารย์ผู ้ ส อน
แต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชือหนังสือตลอดจนสืออืนๆที จําเป็ นคณะมีการจัดสือการ
สอนอืนเพือใช้ ประกอบการสอนของอาจารย์อาทิเครืองสือผสมโปรเจคเตอร์คอมพิว เตอร์เครืองฉาย
สไลด์เป็ นต้ น
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรั พยากร
ทุกๆ ปี เจ้ าหน้ าที ประจําสํานักหอสมุดกลางฯ จะประสานงานการจัดซื อจัดหาหนังสือ และทํา
หน้ าที ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี มีเจ้ าหน้ าที ด้ านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ งจะอํานวย
ความสะดวกในการใช้ สือของอาจารย์ทําหน้ าที ประเมินความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ์
6.4.1 เป้ าหมาย
จั ด ให้ มี ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิบั ติก าร ระบบเครื อ ข่ า ย แม่ ข่ า ย อุ ป กรณ์ ก ารทดลอง
ทรัพยากร สือ และช่องทางการเรียนรู ้ ที เพียบพร้ อมทันสมัย
6.4.2 การดําเนินการ
1. จัดเตรียมห้ องปฏิบัติการทดลองที มีเครืองมือทันสมัย
2. จัดให้ มีเครือข่ายและห้ องเรียนออนไลน์
3. จัดให้ มีห้องสมุดที สามารถให้ บริการทั งหนังสือ ตํารา และสือดิจิตอล
4. จัดให้ มีห้องเรียนที มีเครืองอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที ทันสมัย
6.4.3 การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําเป็ นสถิติจํานวนเครืองมืออุปกรณ์ ต่อ หัวนิสิต ชั วโมงการใช้ งาน
ห้ องปฏิบัติการ และเครืองมือ
2. จํานวนนิส ิตลงทะเบียนเรียนในวิชาที มีการฝึ กปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือ ตํารา และสือดิจิตอล ที มีให้ บริการ
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้ บริการทรัพยากรเพือการเรียนรู ้ และ
การปฏิบัติการ

81

7. ตั วบ่งชี ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators)
ตั วบ่งชี ผลการดําเนินงาน
1. อาจารย์ประจํ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพือวางแผน
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีสอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติหรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิช าและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ างน้ อย
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํ ารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดํา เนินการของประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้ ามี ) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ นสุดภาคการศึกษาทีเปิ ด
สอนให้ ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํ ารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ นสุดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละ
ปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู ้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินการทีรายงานใน มคอ.7 ปี ทีแล้ ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจํ าทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
11. ระดับความพึงพอใจของนิส ิตปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี ยไม่น้อ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้ บัณฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลีย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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√
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หมวดที 8 การประเมินและปรั บปรุงการดําเนินการของหลั กสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1. การประชุมร่ วมของอาจารย์ใ นสาขาวิชาวิศ วกรรมคอมพิวเตอร์ เพือแลกเปลี ยนความ
คิดเห็นและขอคําแนะนํา/ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที มีความรู ้ ในการใช้ กลยุทธ์การสอน
2. อาจารย์ผู ้ รับผิดชอบ/อาจารย์ผู ้ สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์
ท่านอืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา
3. การสอบถามจากนั ก ศึ ก ษา ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู ้ จ ากวิ ธีก ารที ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู ้ สอน
4. ประเมินจากการเรียนรู ้ ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผล
การสอบ
1.2 การประเมินทั กษะของอาจารย์ ในการใช้แผนกลยุทธ์ การสอน
1. การประเมิ น การสอนโดยนั ก ศึก ษาทุ ก ปลายภาคการศึก ษา โดยสํา นั ก ทะเบี ย นและ
ประเมินผล
2. การประเมินการสอนของอาจารย์จ ากการสังเกตในชั นเรียนถึงวิธีการสอน กิจ กรรม งานที
มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปั จจุบ ั น และบั ณฑิตผู ้ สําเร็จการศึกษาในหลั กสูตร
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั นปี ที 4 ในภาคปลายก่อนสําเร็จ การศึกษา ในรูป
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนิส ิตกับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผู ้ ทรงคุณวุฒิ ทีปรึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินจากการเยี ยมชมและข้ อมูลในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู ้ มีส่วนเกียวข้ องอืนๆ
1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้ บัณฑิต
2. การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู ้ ทรงคุณวุฒิผู ้ ใช้ งานนิสิต บัณฑิตใหม่ นักการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลั กสูตร
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบ่งชี ผลการดําเนินงานทีระบุในหมวด
ที 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมินที ได้ รั บการแต่งตั งจากมหาวิทยาลัยและจากหน่ วยงาน
ภายนอก
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เกณฑ์ การประเมินตามตั วบ่งชี ผลการดําเนินงาน(ระดั บ)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 5 ข้ อ มีการดําเนินการครบ 7 ข้ อ มีการดําเนินการครบ 9 ข้ อ
ตามตัวบ่งชี ผลการดําเนินงาน ตามตัวบ่งชี ผลการดําเนินงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรั บปรุง
1. อาจารย์ประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที รับผิดชอบใน
ระหว่ า งภาค ปรั บ ปรุ ง ทันที ห ลั ง จากข้ อ มู ล ที ได้ รั บ เมื อสิ นภาคการศึ ก ษา จั ด ทํา รายงานผลการ
ดําเนิ น การรายวิช า (มคอ.3 และหรื อ มคอ.5) เสนอหั ว หน้ า ภาควิช าผ่ านอาจารย์ ผู ้ รั บ ผิด ชอบ
หลักสูตร
2. อาจารย์ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี ผลการดําเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. อาจารย์ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรประจําปี (มคอ.7) โดยรวบรวม
ข้ อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิง
อํานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
หลักสูตรประจําปี เสนอหัวหน้ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. ประชุมอาจารย์ประจําหลัก สูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จากร่ าง
รายงานผลการดําเนินการหลัก สูตรและความคิดเห็นของผู ้ ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรั บ ปรุ งการดําเนิ นการเพื อใช้ ใ นรอบการศึ ก ษาต่ อ ไป โดยจั ด ทํา รายงานผลการดํา เนินการของ
หลักสูตร เสนอคณบดีผ่านหัวหน้ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า เพือรายงานคณะกรรมการประจําคณะ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
สําเนาคําสังแต่งตังคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
รายงานการสํารวจความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
------------------------------โดยทีเป็ นการสมควรแก้ ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญ ญา
ตรีให้ มีความเหมาะสมและเพือให้ การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี เรียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548”
ข้ อ 2 ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ตังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วย การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2543
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือประกาศหรือมติอืนใดในส่วนทีกําหนดไว้ แล้ วในข้อบังคับนี
หรือซึงขัดหรือแย้ งกับข้อบังคับนี ให้ ใช้ ข้อบังคับนี แทน
ข้ อ 4 ในข้ อบังคับนี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่าสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความว่าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543
“อธิการบดี” หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“คณะ” หมายความว่า คณะซึงเป็ นส่วนราชการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และให้ หมายความถึงส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 ด้ วย
“ภาควิชาหรือ สาขาวิชา” หมายความว่า ภาควิชา หรือ สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซึงเป็ นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย
“คณบดี” หมายความว่าคณบดีหรือตําแหน่งทีเทียบเท่า ซึงเป็ นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒและให้ หมายความถึงบุคคลทีได้ รับแต่งตั งให้ ดํารงตําแหน่งคณบดีหรือตําแหน่งทีเทียบเท่าของส่วน
งานในกํากับของมหาวิทยาลัยด้ วย
ข้ อ 5 ให้ อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี
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หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา
ข้ อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็ น 3 ระบบ ดังนี
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปี การศึกษาโดยไม่แบ่งภาคหนึงปี การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 30 สัปดาห์
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็ นภาค ดังนี
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือปี การศึกษาหนึงแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปี การศึกษาหนึงแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ
หนึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปี การศึกษาหนึงแบ่งออกเป็ น 4 ภาคการศึกษา
ปกติหนึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้ อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็ นพิเศษได้
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อนเป็ นการจัดการศึกษาปี ละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
จํานวนชั วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้ นให้ มีจํานวนชั วโมงการเรียน
ตามทีกําหนดไว้ ตามข้อ 8
ในการจัดการศึกษาอาจเป็ นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึงเป็ นการจัดการเรียนการสอน
เป็ นช่ วงเวลาช่วงละหนึงรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้
ให้แต่ละหลักสูตรกําหนดให้ช ั ดเจนว่าจะจัดระบบการศึกษาแบบใด
ข้ อ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ ระบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตต้องจัดการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่า 15 ชั วโมง การจัดการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้ องลงทะเบียนรายวิช าในแต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิตยกเว้นในกรณีทีนิสิตมีหน่วยกิตทีเหลือสําหรับลงทะเบียนตาม
หลักสูตรน้ อยกว่า 9 หน่วยกิต
7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะต้ องลงทะเบีย นรายวิช าไม่เกิน 9 หน่วยกิต
สํ าหรับหลักสูตรทีจัดการศึกษาในระบบอืน ๆ ตามข้อ 6 ทีไม่ใช่ ระบบทวิภาคให้ เทียบจํานวน
หน่วยกิตให้ เป็ นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้ น
ข้ อ 8 หน่วยกิต หมายถึงการกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาทีนิสิตได้ รับแต่ละรายวิชาจะมีหน่วยกิตกําหนด
ไว้ ดังนี
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎีทีใช้ เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั วโมงต่อ สัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า
15 ชั วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติท ีใช้ เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 30
ชั วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.3 การฝึ กงานหรือการฝึ กภาคสนาม ทีใช้ เวลาฝึ ก 3 ถึง 9 ชั วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 45
ถึง 135 ชั วโมงต่อ ภาคการศึกษาปกติให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ทีใช้ เวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180 ชัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
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8.5 การศึกษาด้ วยตนเอง (Self Study) ทีใช้ เวลาศึกษาด้ วยตนเองจากสือการเรีย นตามทีอาจารย์
ผู ้ สอนได้ เตรียมการไว้ ให้ นิสิตได้ ใช้ ศึกษา 1 ถึง 2 ชั วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 15 ถึง 30 ชั วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
สํ าหรับรายวิชาทีจัดการศึกษาในระบบอืน ๆทีไม่ใช่ระบบทวิภาค ตามข้ อ 6.2 เทียบค่าหน่วยกิต
กับชั วโมงการศึกษาให้ เป็ นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้ างต้ น

หมวด 2 หลั กสูตรการศึกษา
ข้ อ 9 จํานวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีดังนี
9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี ) มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้ เวลาศึกษา
ไม่เกิน 8 ปี การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 12 ปี การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี ) มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิตใช้ เวลาศึกษา
ไม่เกิน 10 ปี การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปี การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
9.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี ) มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 18 ปี การศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือง) มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตใช้ เวลา
ศึกษาไม่เกิน 4 ปี การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปี การศึกษาสําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือง)จะต้ องถือเป็ นส่วนหนึงของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้ อง
สะท้อนปรัชญาและเนื อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั นๆ โดยครบถ้ วนและให้ ระบุคําว่า“ต่อเนือง” ไว้ ในวงเล็บ
ต่อท้ายชือหลักสูตร
9.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู)มี
้ จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู)สามารถเที
้
ยบหน่วยกิตตามประสบการณ์หรือตามความรู ้ของ
ผู ้ เรียนได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบทีมหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 10 การนับเวลาการศึกษาให้ นับจากวันทีเปิ ดภาคการศึกษาแรกทีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั น
ข้ อ 11 โครงสร้ างหลักสูตร ประกอบด้ วยหมวดวิชาศึกษาทัวไปหมวดวิชาเฉพาะหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมี
สัดส่วนจํ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาดังนี
11.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป ให้ มีจํ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
11.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้ านวิชาพื นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ให้ มี
จํานวนหน่วยกิตรวม ดังนี
11.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี ) ให้ มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
11.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี )ให้ มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อ ยกว่า 114 หน่วยกิต
11.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี ) ให้ มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
11.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือง) ให้ มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู)้ ให้ มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อ ยกว่า 84 หน่วยกิต
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หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี ยว วิชาเอกคู่หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้
โดยวิชาเอกต้องมีจํ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้ องมีจํ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วย
กิตในกรณีทีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิมจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต และให้ มี
จํานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆทีเปิ ดโอกาสให้ นิสิตเลือกเรียนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้ มีจํ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยไม่นับหน่วยกิต

หมวด 3 การรั บเข้ าเป็ นนิสิต
ข้ อ 12 คุณสมบัติของผู ้ เข้าศึกษา
12.1 สําเร็จการศึกษาไม่ตํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
12.2 สําเร็จการศึกษา ขั นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสํ าหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนือง)
12.3 คุณสมบัติอืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 13 การรับเข้าเป็ นนิสิต ใช้ วิธีดังต่อไปนี
13.1 สอบคัดเลือก
13.2 คัดเลือก
13.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอืน
13.4 รับเข้าตามข้ อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 14 การขึ นทะเบียนเป็ นนิสิตผู ้ ทีผ่านการรับเข้าเป็ นนิสิตต้ องมารายงานตัวพร้ อมหลักฐานทีมหาวิทยาลัย
กําหนดโดยชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆตามวัน เวลาและสถานทีทีมหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 15 ผู ้ ทีผ่านการรับเข้ าเป็ นนิสิตทีไม่อาจมารายงานตัวเป็ นนิสิตตามวัน เวลาและสถานทีทีมหาวิทยาลัย
กําหนดเป็ นอันหมดสิทธิ ทีจะเข้าเป็ นนิสิตเว้นแต่จะได้ แจ้งเหตุขัดข้ องให้ มหาวิทยาลัยทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรใน
วันทีมหาวิทยาลัยกําหนดให้ รายงานตัวและเมือได้ รับอนุมัติต้องมารายงานตัวตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด

หมวด 4 การลงทะเบียน
ข้ อ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
16.1 กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียน และขอเพิม-ลดรายวิช าในแต่ละภาคการศึกษาให้
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมือนิสิตได้ช ําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้ อยแล้ ว ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยนิสิตผู ้ ใดลง ทะเบียนเรียน หรือ ชําระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆภายหลังวันทีมหาวิทยาลัยกําหนดจะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า
ด้ วยการเก็ บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
16.3 ผู้ท ีขึ นทะเบียนเป็ นนิสิตใหม่ในภาคการศึกษาใดต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั น
16.4 นิสิตทีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิ เรียนในภาคการศึกษานั นเว้นแต่จะได้ รับอนุมัติเป็ นกรณีพิเศษจากคณบดีทังนี
นิสิตต้ องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไว้ถูกต้องแล้ ว ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
16.5 รายวิชาใดทีหลักสูตรกําหนดว่าต้ องเรียนรายวิชาอืนก่อนหรือมีบุรพวิชานิส ิตต้ องเรียน
รายวิชาดังกล่าวมาก่อน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานันได้
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ข้ อ 17 จํานวนหน่วยกิตทีลงทะเบียนได้
17.1 นิสิตเต็มเวลาต้ องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาคไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ ไม่เกิน 10 หน่วยกิตสํ าหรับนิสิต
สภาพรอพินิจให้ ลงทะเบียนได้ ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ
17.2 นิสิตไม่เต็มเวลาต้ องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาคไม่
เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
17.3 นิสิตอาจยืนคําร้ องขออนุมัติจากคณบดีเพือลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าทีกําหนดไว้
ทั งนี ต้องไม่เกิน3 หน่วยกิต
17.4 นิสิตทีจะสําเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจ ํ านวนหน่วยกิตตํา กว่าเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในข้ อ 17.1 ให้ ลงทะเบียนเรียนเท่าจํานวนหน่วยกิตทีเหลือได้
สํ าหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอืนทีไม่ใช่ระบบทวิภาคให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของระบบ
ทวิภาค
ข้ อ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมือได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ทีปรึกษาและอาจารย์ผู ้ สอนเป็ นลายลักษณ์อักษร
18.2 จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทีเรียนเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมหน่วยกิต
สะสม
18.3 รายวิชาทีเรียนเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมเข้ าในจํ านวนหน่วยกิตทีตําสุดแต่
ไม่เกินจํ านวนหน่วยกิตสูงสุดทีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
18.4 นิสิตทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับเป็ นหน่วยกิตจะต้ องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของเวลาเรียนทั งหมดของรายวิชานั น โดยนิสิตไม่ต้องสอบ
18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่วย
กิตแต่ต้องมีคุณสมบัติและพื นความรู ้ ตามทีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรและจะต้องปฏิบัติตามข้ อบังคับและระเบียบต่าง
ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยืนคําร้ องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์โดยการอนุมัติ
จากคณบดี

หมวด 5 การวั ดและประเมินผลการศึกษา
ข้ อ 20 นิสิตต้ องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชา นั น ๆจึง
จะมีสิทธิ เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้ น กรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้ วยตนเอง (Self Study)
ข้ อ 21 การประเมินผลการศึกษา
21.1 การประเมินผลการศึกษาใช้ ระบบค่าระดับขั น ดังนี
ระดับขั น
ความหมาย
ค่าระดับขั น
A

ดีเยี ยม (Excellent)

4.0

B+

ดีมาก (Very Good)

3.5

B

ดี (Good)

3.0

C+

ดีพอใช้ (Fairly Good)

2.5
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C

พอใช้ (Fair)

2.0

D+

อ่อน (Poor)

1.5

D

อ่อนมาก (Very Poor)

1.0

E

ตก (Fail)
0.0
21.2 ในกรณีทีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็ นค่าระดับขันให้ ประเมินผลใช้

สัญลักษณ์ ดังนี
สัญลักษณ์

ความหมาย

S

ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝึ กงาน/เป็ นทีพอใจ

U

ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝึ กงาน/ไม่เป็ นทีพอใจ

AU

การเรียนเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)

I

การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

W

การงดเรียนโดยได้ รับอนุมัติ (Withdrawn)

IP

ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั น (In progress)

21.3 การให้ E นอกจากข้อ 21.1 แล้ วสามารถกระทํ าได้ในกรณีต่อไปนี
21.3.1 นิสิตสอบตก
21.3.2 ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
21.3.3 มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้ อ 20
21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆทีเกียวข้องกับการศึกษา
21.3.5 เปลียนจากสัญลักษณ์ I เนืองจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้ อ 21.6
21.4 การให้ S หรือ U จะกระทํ าได้ เฉพาะรายวิชาทีไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิตแต่คณะเห็นว่า
ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั นหรือการประเมินผลการฝึ กงานทีมิได้ ก ําหนดเป็ นรายวิชา
ให้ ใช้ สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ วแต่กรณี ในกรณีทีได้ U นิสิตจะต้ องปฏิบัติงานเพิ มเติม จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบ
ให้ ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ ศึกษาครบถ้ วนตามทีกําหนดไว้ ในหลักสูตร
21.5 การให้ I จะกระทํ าได้ ในกรณีต่อไปนี
21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 แต่ไม่ได้ สอบเพราะป่ วย
หรือเหตุส ุดวิสัย และได้ รับอนุมัติจากคณบดี
21.5.2 ผู้สอนและหัวหน้ าภาควิชาเห็นสมควรให้ รอผลการศึกษาเพราะนิส ิตยัง
ปฏิบัติงานซึ งเป็ นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั นไม่สมบูรณ์
21.6 การดําเนินการแก้ I นิสิตจะต้องดําเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้ เสร็จสิ นภายใน4 สัปดาห์
เพือให้ ผู ้ สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้ นกําหนดดังกล่าวผู ้ สอนจะเปลียนสัญลักษณ์I เป็ นค่าระดับขั น E ทันที
21.7 นิสิตทีมีผลการเรียนตังแต่ระดับ D ขึ นไปถือว่าสอบได้ ในรายวิชานั นยกเว้นรายวิชาใน
หลักสูตรกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน
21.8 การให้ W จะกระทํ าได้ในกรณีต่อไปนี
21.8.1 นิสิตได้ รับอนุมัติให้ งดเรียนรายวิชานั นตามข้ อ 19
21.8.2 นิสิตได้ รับอนุมัติให้ ลาพักตามข้ อ 27
21.8.3 นิสิตถูกสังพักการเรียนในภาคการศึกษานั น
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21.8.4 นิสิตได้ รับอนุมัติจากคณบดีให้ เปลียนจากสัญลักษณ์ I เนืองจากการป่ วยหรือ
เหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ นสุด
21.9 การให้ AU จะกระทํ าในกรณีทีนิสิตได้ รับ อนุมัติให้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็ นพิเศษโดย
ไม่นับหน่วยกิต ตามข้อ 18
21.10 การให้ IP ใช้ ส ําหรับรายวิชาทีมีการสอนหรือการทํ างานต่อเนืองกันเกินกว่า 1 ภาค
การศึกษา
21.11 ผลการสอบต้องส่งผ่านความเห็นชอบของคณบดีประจําคณะก่อนส่งกองบริการการศึกษา
21.12 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับขั นเฉลี ยสะสมสํ าหรับนิสิตทีรับโอนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอืนเมือสําเร็จการศึกษาให้ ดําเนินการดังนี
21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอนโดยแยกรายวิชารับโอนไว้ ส่วนหนึ ง
ต่างหากพร้ อมทังระบุชือสถาบันอุดมศึกษานั นไว้ด้วย
21.12.2 คํานวณค่าระดับขันเฉลียสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ 22 การเรียนซําหรือเรียนแทน
22.1 รายวิชาใดทีนิสิตสอบได้ E ในวิชาบังคับนิสิตจะต้ องลงทะเบียนเรียนซําหรือเลือกรายวิชา
อืนทีมีลักษณะเนื อหาคล้ ายคลึงเรียนแทนในการเลือกเรียนแทนนี ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากหัวหน้ าภาควิชาหรือ
หัวหน้ าสาขาหรือประธานหลักสูตรทีรายวิชานั นสังกัดและได้ รับอนุมัติจากคณบดีทีรายวิชานั นสังกัด
ในกรณีทีไม่ใช่วิชาบังคับหากได้ ผลการเรียนเป็ น Eไม่ต้องเรียนซําในรายวิชาดังกล่าวได้
22.2 ในกรณีทีนิส ิตย้ ายคณะหรือเปลียนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาทีสอบได้ E ในวิชาบังคับของ
วิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิมนิสิตจะต้ องเรียนซําหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่แทนกันได้ ใน
การเลือกเรียนแทนนี ต้องได้ รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรของ
วิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่และได้ รับอนุมัติจากคณบดีของคณะทีวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่สังกัดวิชาทีเลือกเรียน
แทนนี จะไม่นับหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกใหม่หรือ หมวดวิชาโทใหม่
ข้ อ 23 การนับหน่วยกิตและการคํานวณค่าระดับขั นเฉลีย
23.1 การนับจํานวนหน่วยกิตเพือใช้ ในการคํานวณหาค่าระดับขั นเฉลี ยให้ นับจากรายวิชาทีมีการ
ประเมินผลการศึกษาเป็ นค่าระดับขัน A, B+, B, C+, C, D+, D และ E
23.2 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพือให้ ครบตามจํ านวนทีกําหนดในหลักสูตรให้ นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาทีสอบได้ ตั งแต่ระดับ D ขึ นไปเท่านั น
23.3 ค่าระดับขั นเฉลียรายภาคการศึกษาให้ คํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั นโดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหว่างจํ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั นของแต่ละรายวิชาเป็ นตัวตั งหารด้ วยจํานวนหน่วยกิตรว
มของภาคการศึกษานั น
23.4 ค่าระดับขั นเฉลียสะสมให้ ค ํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั งแต่เริ มเข้ าเรียนจนถึงภาค
การศึกษาสุดท้ายทีนิสิตลงทะเบียนเรียนโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั นของแต่ละ
รายวิชาทีเรียนทั งหมด หารด้ วยจํ านวนหน่วยกิตรวมทั งหมด
23.5 การคํานวณคะแนนเฉลียสะสมให้ คํานวณ เมือสิ นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที2 ทีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน
23.6 ในภาคการศึกษาทีนิสิตได้ IP รายวิชาใดไม่ต้องนํารายวิชานั นมาคํานวณค่าระดับขั นเฉลีย
รายภาคการศึกษานั นแต่ให้ นําไปคํานวณในภาคการศึกษาทีได้ รับการประเมินผล
ข้ อ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆทีเกียวข้ องกับการศึกษานิสิตทีเจตนาทุจริตหรือทํ าการ
ทุจริต ใด ๆทีเกียวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจได้ รับโทษดังนี
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24.1 ตกในรายวิชานั น หรือ
24.2 ตกในรายวิชานั นและให้ พักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไปหรือเลือนการเสนอชือ
ขอรับปริญญาไปอีก 1 ปี การศึกษา หรือ
24.3 พ้ นจากสภาพนิสิต
การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด 6 สถานภาพของนิสิต การลาพั กการเรียน และการลาออก
ข้ อ 25 สถานภาพนิสิต เป็ นดังนี
25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี
25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้ แก่นิสิตทีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
25.1.2 นิสิตไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้ แก่นิสิตทีลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา
25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเข้ าศึกษา
25.2.1 นิสิตสามัญ ได้แก่ผู ้ ทีผ่านการคัดเลือกและขึ นทะเบียนเป็ นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยและเข้ าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ ง
25.2.2 นิสิตสมทบ ได้ แก่ นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอืนๆทีได้ รับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยให้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพือนํ าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันทีตนสังกัด
25.2.3 นิสิตทีเข้ าร่วมศึกษาได้ แก่บุคคลภายนอกทีได้ รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้
เข้ าร่ วมศึกษาในรายวิชาโดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตได้ เมือได้รับการคัดเลือกเข้าเป็ นนิสิตสามัญ
ข้ อ 26 การจํ าแนกสภาพนิสิต
สภาพนิส ิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ์และสภาพรอพินิจ
26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้ แก่นิสิตทีลงทะเบียนเรียนเป็ นภาคการศึกษาแรกหรือนิส ิตทีสอบได้
ค่าระดับขั นเฉลียสะสมไม่ตํ ากว่า 2.00
26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ได้ แก่ นิสิตทีสอบได้ ค่าระดับขั นเฉลี ยสะสมตังแต่1.50-1.99 แต่ยังไม่
พ้ นสภาพนิสิตภายใต้ ข้อ 29.3.5 และ 29.3.6 การจํ าแนกสภาพนิสิตจะกระทํ าเมือสิ นภาคการศึกษาที2 นับตั งแต่
เริ มเข้าศึกษานิสิตเต็มเวลาทีเรียนภาคฤดูร้อนให้ น ํ าผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที
ลงทะเบียนเรียน
ข้ อ 27 การลาพักการเรียน
27.1 นิสิตอาจยืนคําร้ องลาพักการเรียนได้ ในกรณีใดกรณีหนึงต่อไปนี
27.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ ารับราชการทหารกองประจําการหรือได้ รับหมายเรียกเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล
27.1.2 ได้ รับทุนแลกเปลียนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอืนใดทีมหาวิทยาลัยเห็น
ควรสนับสนุน
27.1.3 เจ็บป่ วยจนต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานานตามคําสังแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์
27.1.4 มีเหตุจํ าเป็ นส่วนตัวอาจยืนคําร้ องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามีสภาพนิสิตมาแล้ว
อย่ างน้อย 1 ภาคการศึกษา
27.2 การลาพักการเรียน นิสิตต้องยืนคําร้ องภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันเปิ ดภาคเรียนและ
จะต้ องชําระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตของภาคการศึกษานั นและให้ คณบดีเป็ นผู ้ พิจารณาอนุมัติก ารลาพักการเรียน
27.3 การลาพักการเรียน ให้ อนุมัติครั งละ 1 ภาคการศึกษาถ้ านิสิตยังมีความจําเป็ นทีจะต้องขอ
ลาพักการเรียนต่อไปอีกให้ ยืนคําร้ องใหม่ตามข้ อ 27.2
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27.4 ให้ นับระยะเวลาทีลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้ วย
ข้ อ 28 การลาออก
นิสิตทีประสงค์จะลาออกจากความเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัยให้ยืนคําร้ องต่อคณะทีนิส ิตศึกษาอยู่
และให้ คณบดีเป็ นผู ้ พิจารณาอนุมัติ
ข้ อ 29 การพ้ นจากสภาพนิสิต
นิสิตต้ องพ้ นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
29.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้ รับอนุมัติปริญญาตามข้อ 39
29.2 ได้ รับอนุมัติจากคณบดีให้ ลาออก ตามข้ อ 28
29.3 ถูกคัดชือออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี
29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีขึ นทะเบียนเป็ นนิสิตใหม่ยกเว้นกรณี
ตามข้ อ 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3
29.3.2 ไม่ช ําระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิตตามข้ อ 27.2
29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 12
29.3.4 เมือค่าระดับขั นเฉลียสะสมตํากว่า 1.50
29.3.5 เป็ นนิสิตสภาพรอพินิจทีมีค่าระดับขันเฉลียสะสมตํากว่า 1.75 เป็ นเวลา 2 ภาค
การศึกษาต่อเนืองกัน
29.3.6 เป็ นนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาต่อเนืองกัน
29.3.7 ไม่สามารถเรียนสํ าเร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามข้ อ 9 หรือได้ค่าระดับขั น
เฉลี ยสะสมตํากว่า 2.00
29.3.8 ทํ าการทุจริตในการสอบและถูกสังให้ พ้นจากสภาพนิสิต
29.3.9 มีความประพฤติเสือมเสียอย่ างร้ ายแรง
29.3.10 ทํ าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ ายแรง
29.3.11 ถูกพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
29.4 ถึงแก่กรรม

หมวด 7 การเปลี ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต
ข้ อ 30 การเปลียนสถานภาพ
30.1 ในกรณีทีมีเหตุผลและความจําเป็ นอย่างยิ งมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ นิสิตเปลียน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้ทั งนี นิสิตจะต้ องปฏิบัติตามข้อ บังคับและระเบียบ
ต่างๆรวมทังชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการเปลียนสภาพให้ ถูกต้อง
30.2 นิสิตทีเปลียนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได้ จะต้ องลงทะเบียนเรียนมาแล้ วไม่น้อยกว่า
1 ปี การศึกษาและต้องลงทะเบียนเรียนในประเภททีเปลี ยนใหม่อย่างน้ อย 1 ปี การศึกษาก่อนสํ าเร็จการศึกษา
ข้ อ 31 การย้ ายคณะ
31.1 ในกรณีทีมีเหตุผลและความจําเป็ นอย่างยิ งมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ นิสิตย้ ายคณะได้ ทั งนี
นิสิตจะต้ องปฏิบัติตามข้ อบังคับและระเบียบต่างๆ รวมทั งชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการย้ ายคณะ
ให้ เรียบร้ อย
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31.2 นิสิตต้องยืนคําร้ องในการขอย้ ายคณะไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาทีประสงค์จะย้ ายการพิจารณาอนุมัติให้ อยู่ ในดุลพินิจของคณบดีทีเกียวข้องและเป็ นไปตามระเบียบของ
คณะนั นๆการย้ ายคณะจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณบดีในคณะทีจะย้ ายไปศึกษา
31.3 รายวิชาต่าง ๆ ทีนิสิตย้ ายคณะได้ เรียนมาให้ น ํามาคํานวณค่าระดับขั นเฉลียสะสมด้ วย
31.4 ระยะเวลาการศึก ษาให้ นับตั งแต่เริ มเข้ าเรียนในคณะแรกทีเข้ าเรียน
ข้ อ 32 การเปลียนวิชาเอกและวิชาโท
นิสิตสามารถเปลียนวิชาเอกและวิชาโทได้ โดยได้ รับอนุมัติจากหัวหน้ าภาคหรือหัวหน้ าสาขาวิชา
หรือประธานหลักสูตรทีเกียวข้องและได้ รับอนุมัติจากคณบดี
ข้ อ 33 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอ ํานาจคืนสภาพนิสิตให้ แก่ผู ้ทีถูกคัดชือออกเฉพาะกรณีทีมีเหตุอันสมควรอย่ างยิ ง
เท่านั นและเมือดําเนินการแล้วให้ รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้ อ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอืน
34.1 สถาบันอุดมศึกษาอืนทีนิส ิตประสงค์จะลงทะเบียนเรียนต้องเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที
มหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ ทั งนี โดยความเห็นชอบของหัวหน้ าภาควิชา หรือหัวหน้ าสาขาวิชาหรือประธาน
หลักสูตรและได้ รับอนุมัติจากคณบดี
34.2 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาทีนิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอืน
ตามข้ อ 34.1 ให้ เป็ นไปตามข้อ 36
34.3 ผลการศึกษาทีได้รับต้องปรากฏในรายงานการศึกษาของนิส ิตนั นทุกกรณีมหาวิทยาลัยจะ
ยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั น ๆและหากไม่มีการเทียบโอนรายวิชาตามข้อ 34.2
จะถือว่าเป็ นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร
ข้ อ 35 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน
35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืนทีมีวิทยฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงือนไขและวิธีการตามทีสภาวิช าการกําหนด
35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทีได้ รับโอนเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้ องยอมรับการ
เทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามข้ อบังคับข้ อ 36
35.3 นิสิตรับโอนจะต้ องใช้ เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี การศึกษาแต่
ต้ องไม่เกิน 2 เท่าของกําหนดเวลาทีต้ องศึกษาเพือให้ ได้ จ ํ านวนหน่วยกิตทีเหลือและต้ องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาไม่น้อยกว่ากึ งหนึงของจํานวนหน่วยกิตรวมแต่ละหลักสูตรจึงจะมีส ิทธิ สําเร็จการศึกษาแต่ไม่มีสิทิ ธได้ รับ
ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
ข้ อ 36 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษาให้ ใช้ เกณฑ์ดังนี
36.1 เป็ นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาทีสภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ
36.2 เป็ นรายวิชาทีมีเนื อหาวิชาเทียบเคียงกันได้ หรือมีเนื อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี
ของรายวิชาทีขอเทียบ
36.3 เป็ นรายวิชาทีได้ ศึกษามาแล้ วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันทีขอเทียบรายวิชา
36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปและหมวดวิชาเลือกต้องได้ระดับขั น C หรือค่าระดับขั น
เฉลี ย 2.00 หรือเทียบเท่า
36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้ าน วิชาเอก วิชาแกนหรือวิชาชีพต้ องสอบได้ไม่ต ํากว่าระดับขัน
B หรือค่าระดับขันเฉลีย 3.00 หรือเทียบเท่าและเป็ นไปตามเกณฑ์และข้อกําหนดเพิมเติมของคณะ
ทีรับเทียบโอน
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36.6 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาให้ อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาทีนิสิต
ขอโอนหน่วยกิตและเทียบรายวิชาและได้ รับอนุมัติจากคณบดี
36.7 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาให้ กระทํ าได้ ไม่เกินกึงหนึงของจํ านวนหน่วยกิตรวม
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
36.8 ในกรณีจํ าเป็ นทีไม่อาจอนุโลมตามเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตนี ได้
ทั งหมดทีมิได้ ระบุไว้ ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการให้ อธิการบดีพิจารณาให้ ความเห็นชอบเป็ นราย ๆ ไป
ข้ อ 37 การเทียบโอนความรู/้ ประสบการณ์และให้ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้ นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปหมวดวิชาเฉพาะ
และหมวดวิชาเลือกเสรีให้ กับนิสิตทีมีความรู ้ ความสามารถทีสามาถวัดมาตรฐานได้ ทั งนี นิส ิตต้ องศึกษาให้ คบตาม
ร
จํานวนหน่วยกิตทีกําหนดไว้ ในหลักสูตรและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของมหาวิทยาลัย

หมวด 8 การขอรั บและการให้ปริญญา
ข้ อ 38 การขอรับปริญญา
ในภาคการศึกษาใดทีนิสิตคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาให้ แสดงความจํานงขอรับปริญญาต่อ
มหาวิทยาลัยก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดท้ าย 1 เดือน
ข้ อ 39 การให้ ปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตทีได้ แสดงความจํานงขอรับปริญญาและมีความประพฤติดีเสนอชือ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพืออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ์ต่อไปนี
39.1 ปริญญาบัณฑิต
ผู ้ มีสิทธิ ได้ รับปริญญาบัณฑิตต้ องมีคุณสมบัติดังนี
39.1.1 สอบได้ จํ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรและมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
39.1.2 ได้ รับการประเมินผล S ในรายวิชาทีไม่นับหน่วยกิต หรือการประเมินรวบยอด
สํ าหรับหลักสูตรทีมีการกําหนดไว้
39.1.3 ได้ ค่าระดับขันเฉลียสะสมไม่ตํ ากว่า 2.00 ทั งนี หากมีการใช้ ระบบการวัดผลและ
การศึกษาทีแตกต่างไปจากนี จะต้ องกําหนดให้ มีค่า เทียบเคียงกันได้ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองผู ้มีสิทธิ ได้ รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
ต้ องเป็ นนิสิตเต็มเวลาและมีคุณสมบัติดังนี
39.2.1 มีคุณสมบัติครบตามข้ อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2
39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจํ านวนภาคการศึกษาทีกําหนดไว้ ในหลักสูตรทั งนี ไม่นับ
ภาคการศึกษาทีได้ รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน
39.2.3 ได้ ค่าระดับขันเฉลียสะสมตั งแต่ 3.25 ขึ นไป
39.2.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดตํากว่า C
39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึง
ผู ้ มีสิทธิได้ รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ งต้ องเป็ นนิสิตเต็มเวลาและมี
คุณสมบัติดังนี
39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามข้ อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2
39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจํ านวนภาคการศึกษาตามทีกําหนดไว้ ในหลักสูตรทังนี
ไม่นับภาคการศึกษาทีได้ รับอนุมัตใิ ห้ ลาพักการเรียน
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39.3.3 ได้ ค่าระดับขั นเฉลียสะสมตั งแต่ 3.60 ขึ นไป
39.3.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดตํากว่า C

หมวด 9 การประกั นคุณภาพการศึกษา
ข้ อ 40 ทุกหลักสูตรจะต้ องกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ ชัดเจนซึงอย่างน้ อยจะต้ อง
ประกอบด้ วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
40.1 การบริหารหลักสูตร
40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
40.3 การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานิสิต
40.4 ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู ้ ใช้ บัณฑิต
ข้ อ 41 ให้ ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ ทันสมัยโดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่ างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนืองทุก 5 ปี
ข้ อ 42 หลักสูตรทีจะเปิ ดใหม่หรือหลักสูตรทีขอปรับปรุงจะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจํ าหลักสูตรจะต้ องมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาทีเปิ ดสอนและในจํานวนนี ต้ องเป็ นผู ้ มีคุณวุฒิไม่ตํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือเป็ นู ้ผดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํากว่าผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้ อย2 คนทั งนี อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสูตรจะเป็ น
อาจารย์ประจํ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
อาจารย์ประจําหลักสูตรหมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยทีมีหน้ าทีหลักทางด้ านการสอนและการวิจัยและ
ปฏิบัติหน้ าทีเต็มเวลาตามภาระงานทีรับผิดชอบในหลักสูตรทีเปิ ดสอน
ในกรณีเป็ นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบันอาจารย์ประจําของ
สถาบันในความร่วมมือนั นให้ ถือเป็ นอาจารย์ประจําในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ข้ อ 43 ให้ ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คนโดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรจะต้ องเป็ นอาจารย์ประจํ าหลักสูตร
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้ าทีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้ าทีอืนทีเกียวข้ อง

บทเฉพาะกาล
ในกรณีทีมีข้อความใดของข้อบังคับนี ขัดหรือแย้ งกับข้อบังคับว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับก่อน
โดยทีข้อความเดิมเอื อประโยชน์แก่นิสิตทีเข้าศึกษาในขณะทีข้อบังคับฉบับ นั นมีผลบังคับใช้ ให้อธิการบดีมีอํานาจ
พิจารณาใช้ ข้อบังคับเดิมได้ จนกว่านิสิตนั นจะพ้ นสภาพนิสิต
ประกาศ ณ วันที 25 เมษายน พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษมสุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร

สรุปประเมินผลการวิพากษ์ หลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ที
1
2
3
4
5
6

รายการทีตรวจสอบ

ชือหลักสูตร
ชือปริญญา
หลักการและเหตุผลหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู ้ สมัครเข้ าเป็ นนิสิต
โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชาเอก
2.3.1 เอกบังคับ
2.3.2 เอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/กลุ่มวิชา
8 แผนการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
9 ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนื อหาวิชา
10 ลําดับและความต่อเนืองของรายวิชาในหลักสูตร
11 ความสอดคล้องของเนื อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ข้ อคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ













ข้ อเสนอแนะเพิ มเติม
1. บางวิชาควรเพิ มเติมเพือความเหมาะสมสํ าหรับการทํางานเมือนิส ิตจบการศึกษา
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีควรเอาวิชาเคมีออกเพิ มโทชีวะทีเป็ นระดับโมเมกุล-bio information
3. กลุ่มวิชาเอกบังคับควรเพิ มวิชาเลือกทีทันสมัย
4. กลุ่มวิชาเอกเลือกควรรวมกลุ่มวิชาเป็ น 2 แนว แนวแรกสํ าหรับนักศึกษาออกไปทํ างานแนวสองสําหรับไปเรียนต่อโท-เอก
5. ควรหารายวิชาทีสามารถเสริมความรู ้ ให้ นักศึกษาเกียวกับเรืองการออกแบบ GUI และการเก็บ User requirement
6. ควรหารายวิชาทีสามารถเสริมความรู ้ ให้ นักศึกษาเกียวกับด้ าน High-performance computation
7. ควรทํ าให้ เนื อหาSoftware Engineering เชือมโยงกับ รายวิชาด้ านกฎหมายและจริยธรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ควรเพิ มเติมในส่วนของพื นฐานทางด้ านวิศวกรรม (เครืองมือวัด,เครืองมือช่าง)
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(ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ คล้ายมณี)
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(อาจารย์อาคม ม่วงเขาแดง)
หัวหน้ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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สรุปประเมินผลการวิพากษ์ หลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กรรมการผู ้ ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนั นท์ น้ อยมณี
ที
รายการทีตรวจสอบ
1
2
3
4
5
6

ชือหลักสูตร
ชือปริญญา
หลักการและเหตุผลหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู ้ สมัครเข้ าเป็ นนิสิต
โครงสร้ างหลักสูตร
4. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
5. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชาเอก
2.3.1 เอกบังคับ
2.3.2 เอกเลือก
6. หมวดวิชาเลือกเสรี
7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/กลุ่มวิชา
8 แผนการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
9 ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนื อหาวิชา
10 ลําดับและความต่อเนืองของรายวิชาในหลักสูตร
11 ความสอดคล้องของเนื อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ข้ อคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ














ข้ อเสนอแนะเพิ มเติม
1. บางวิชาควรเพิ มเติมเพือความเหมาะสมสํ าหรับการทํางานเมือนิส ิตจบการศึกษา

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนั นท์ น้ อยมณี)
กรรมการผู ้ ทรงคุณวุฒิ
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สรุปประเมินผลการวิพากษ์ หลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กรรมการผู ้ ทรงคุณวุฒ:ิ ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรั พย์
ที
รายการทีตรวจสอบ
1
2
3
4
5
6

ชือหลักสูตร
ชือปริญญา
หลักการและเหตุผลหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู ้ สมัครเข้ าเป็ นนิสิต
โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชาเอก
2.3.1 เอกบังคับ
2.3.2 เอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/กลุ่มวิชา
8 แผนการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
9 ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนื อหาวิชา
10 ลําดับและความต่อเนืองของรายวิชาในหลักสูตร
11 ความสอดคล้องของเนื อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ข้ อคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ














ข้ อเสนอแนะเพิ มเติม
9. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีควรเอาวิชาเคมีออกเพิ มโทชีวะทีเป็ นระดับโมเมกุล-bio informations
10. กลุ่มวิชาเอกบังคับควรเพิ มวิชาเลือกทีทันสมัย
11. กลุ่มวิชาเอกเลือกควรรวมกลุ่มวิชาเป็ น 2 แนว แนวแรกสํ าหรับนักศึกษาออกไปทํ างานแนวสองสําหรับไปเรียนต่อโท-เอก

(ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรั พย์)
กรรมการผู ้ ทรงคุณวุฒิ
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สรุปประเมินผลการวิพากษ์ หลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กรรมการผู ้ ทรงคุณวุฒิ : ดร.วลิตะ นาคบั วแก้ว
ที
รายการทีตรวจสอบ
1
2
3
4
5
6

เหมาะสม

ชือหลักสูตร
ชือปริญญา
หลักการและเหตุผลหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู ้ สมัครเข้ าเป็ นนิสิต
โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชาเอก
2.3.1 เอกบังคับ
2.3.2 เอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/กลุ่มวิชา
8 แผนการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
9 ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนื อหาวิชา
10 ลําดับและความต่อเนืองของรายวิชาในหลักสูตร
11 ความสอดคล้องของเนื อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ไม่เหมาะสม

ข้ อคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ














ข้ อเสนอแนะเพิ มเติม
1. ควรหารายวิชาทีสามารถเสริมความรู ้ ให้ นักศึกษาเกียวกับเรืองการออกแบบ GUI และการเก็บ User requirement
2. ควรหารายวิชาทีสามารถเสริมความรู ้ ให้ นักศึกษาเกียวกับด้ าน High-performance computation
3. ควรทํ าให้ เนื อหาSoftware Engineering เชือมโยงกับ รายวิชาด้ านกฎหมายและจริยธรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ดร.วลิตะ นาคบั วแก้ว)
กรรมการผู ้ ทรงคุณวุฒิ
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สรุปประเมินผลการวิพากษ์ หลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กรรมการผู ้ ทรงคุณวุฒิ : คุณอเนก พงศะบุตร
ที
รายการทีตรวจสอบ
1
2
3
4
5
6

เหมาะสม

ชือหลักสูตร
ชือปริญญา
หลักการและเหตุผลหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู ้ สมัครเข้ าเป็ นนิสิต
โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชาเอก
2.3.1 เอกบังคับ
2.3.2 เอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/กลุ่มวิชา
8 แผนการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
9 ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนื อหาวิชา
10 ลําดับและความต่อเนืองของรายวิชาในหลักสูตร
11 ความสอดคล้องของเนื อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ไม่เหมาะสม

ข้ อคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ














ข้ อเสนอแนะเพิ มเติม
- ควรเพิ มเติมในส่วนของพื นฐานทางด้ านวิศวกรรม (เครืองมือวัด,เครืองมือช่าง)

(คุณอเนก พงศะบุตร)
กรรมการผู ้ ทรงคุณวุฒิ

112

ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร

วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม 2559
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รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

..................................................................
(รองศาสตราจารย ดร.บุญวัฒนอัตชู)

...................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

...................................................................
(อาจารยประไพ เสนาบุญญฤทธิ)์

กรรมการและเลขานุการ

...................................................................
(นางสาวธนิตา ชี้รัตน)

ผูประสานงาน
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สารบัญ
หนา
รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

1

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

3

บทนํา

5

วิธีการประเมิน

7

ผลการประเมินตัวบงชี1้ .1

8

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (องคประกอบที่ 2-6)

9

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

10

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

11

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสรางคุณภาพ ขอเสนอแนะ
ภาคผนวก
- ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set
- กําหนดการ
- การสัมภาษณ

12
15
15
19
20
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผล
การดําเนินงานในปการศึกษา 2558ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูใน
ระดับคุณภาพดี ( 3.25. คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัวบงชี้) โดย
หลัก สู ต รประเมิน คุ ณ ภาพ จํ า นวน 5 องคป ระกอบ เนื่อ งจากหลัก สู ต รไม มี ผู สํา เร็ จการศึ ก ษา จึ งยกเวน การประเมิ น
องคประกอบที่ 2
มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับดี คือ องคประกอบที่ 3 นิสิต และ องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรีย นการ
สอน การประเมินผูเรียน
มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง คือ องคประกอบที่ 4 อาจารยประจําหลักสูตร และ องคประกอบที่
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ

องคประกอบ

คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
0.01 – 2.00 นอย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 1การกํากับมาตรฐาน
องคประกอบที่ 2บัณฑิต
องคประกอบที่ 3นิสิต

ผาน
ไมมีผูสําเร็จการศึกษา
3.33
ดี

(3 ตัวบงชี)้

องคประกอบที่ 4อาจารยประจําหลักสูตร
องคประกอบที่ 5หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน

2.59
3.75

ปานกลาง
ดี

(3 ตัวบงชี)้
(4 ตัวบงชี)้

องคประกอบที่ 6สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

3.00

ปานกลาง

(1 ตัวบงชี)้

3.25

ดี

(11 ตัวบงชี)้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
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โดยมีประเด็นเรงดวนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1.จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนิสิตในดานความรูพื้นฐานและทักษะที่จําเปน สําหรับสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
2.เพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
3. พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
4. ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
5.ควรติดตามตรวจสอบอุปกรณการเรียนการสอนใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

6. ปรับปรุงรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
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บทนํา
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ชื่อยอ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อยอ B.Eng. (Computer Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University (SWU)

รหัสหลักสูตร
25530091102743

วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้

1. ใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะทําหนาที่เปนพลเมืองดีรับผิดชอบตอตนเอง
สังคมวิชาชีพและปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและเสียสละ
2. มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยาง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตนและการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
3. มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนา
องคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไปเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และ
ใหคิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
4. มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางานเปนหมู
คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสมและเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
5. มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและใชภาษาไทยตางประเทศ และศัพททางเทคนิคในการ
ติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
6. มีทักษะทางดานปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะและสามารถนําไปบูรณาการเพื่อประกอบอาชีพ
ทางดานวิศวกรรม
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รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมูลปจจุบัน)

ลําดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)

คุณวุฒิ
สาขาวิชา

ผศ.ชั ยณรงค์คล้ายมณี

ปริญญาโท

M.Eng.Sc.

2

ผศ. วัชรชั ยวิร ิ ยะสุทธิวงศ์

ปริญญาโท

วศ.ม.

3

อ. สุชาดาตันติสถิระพงษ์

ปริญญาเอก

Ph.D.

อ. ประมวลชูรัตน์

ปริญญาเอก

ปร.ด.

อ. อาคมม่วงเขาแดง

ปริญญาโท

วศ.ม.

4
5

Electrical Engineering

วิศวกรรมไฟฟ้ า
Biomedical Engineering

วิศวกรรมไฟฟ้ าและ
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้ า

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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วิธีการประเมิน
วัตถุประสงคในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆกําหนดขึ้นทั้งนี้โดยการ
วิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
ที่กําหนดไว
2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเกณฑและ
มาตรฐานที่ตงั้ ไว
3. ให ห ลั กสู ต รทราบจุ ด แข็ ง /ประเด็ น ที่ ชื่ น ชมจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา แนวทางเสริ ม สร า งคุ ณ ภาพข อ เสนอแนะเพื่ อ การ
พัฒนาการปฏิบัติที่ดี /นวัต กรรม/ผลงานที่โ ดดเดน ตลอดจนไดรับขอ เสนอแนะในการพัฒนาการดํา เนิน งานเพื่อ
สงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
 ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี้และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ. ตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเติมโดย
 สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม
 สัมภาษณและจดบันทึก
 อาจารยประจําหลักสูตร
 อาจารยผูสอน
 บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร
 นิสิต

ศึกษาจากเอกสาร
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ผลการประเมิน (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี)

เกณฑการประเมิน

ผลการ
ดําเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดําเนินงาน
“ไมผาน”)

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
1. จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร
2. คุณสมบัติของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกินกวา 1
หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน

ผาน

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใช
งานในปที่ 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชใน
ปที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที่ 8

ผาน

ผาน

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร “ผาน”
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี)
เกณฑการประเมิน

ตัวตั้ง

ผลการดําเนินงาน
ตัวหาร
ผลลัพธ

องคประกอบที่ 2บัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ไม่ม ีผู้สําเร็จการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบ
ไม่ม ีผู้สําเร็จการศึ กษา
อาชีพอิสระภายใน 1 ป
3.33
องคประกอบที่ 3 นิสิต
3.00
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
4.00
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต
3.00
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
องคประกอบที่ 4 อาจารยประจําหลักสูตร
3.00
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตร
2.78
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร
3
2.00
5.00
40.00
ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
2.00
5.00
40.00
ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
5.00
0.00
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
2.00
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร
3.75
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
3.00
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
3.00
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
4.00
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
100.00
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3.00
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
3.00
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 - 6 ( จํานวน 11 ตัวบงชี)้
ตัวตั้ง
ตัวบงชี้
คะแนน

คะแนน

3.33
3.00
4.00
3.00
3.00
2.78
5.00
3.33
0.00
2.00
3.75
3.00
3.00
4.00
5.00
3.00
3.00
35.78
11

3.25
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ผลการ
เหตุผล
(Key Performance Indicators)
ดําเนินงาน (กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”)
อาจารยประจําหลักสูตร มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ผาน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ
ผาน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ผาน
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอน
การเปดสอนใน แตละภาคการศึกษา ใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ผาน
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ผาน
ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา
มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
ผาน
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
ผาน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ยกเวน
ไมมีอาจารยใหม
ดานการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
ผาน
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
ผาน
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
ผาน
ความพึงพอใจของนิสิตปสุดทายใหมที่
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
มีตอคุณภาพหลักสูตร เทากับ 4.19....
คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
ไมมีผูสําเร็จการศึกษา
นอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
รวมตัวบงชี้ในปนี้ 10 ขอ
จํานวนตัวบงชีในปนี้ที่ดําเนินการผาน

10 ขอ

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้ รอยละ 100
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คะแนนการประเมิ นเฉลีย
I

องค์
ประกอบที

คะแนน
ผ่าน

คะแนนเฉลีย

ผ่านการประเมิน
คะแนนเฉลียของทุกตัวบ่งชี ใน
องค์ประกอบที 2-6

3

O

จํ านวน
ตัวบ่งชี

1
2

P

ผลการประเมิ น
0.01 - 2.00 ระดั บคุณภาพ
น้อย
2.01 - 3.00 ระดั บคุณภาพ
ปานกลาง
3.01 - 4.00 ระดั บคุณภาพดี
4.01 - 5.00 ระดั บคุณภาพดี
มาก

2

ไม่ม ีผู้สําเร็จการศึกษา

3

3.33

-

-

3.33

ระดับคุณภาพดี

3

2.59

-

-

2.59

ระดับคุณภาพปานกลาง

4

3.00

4.00

-

3.75

ระดับคุณภาพดี

1

-

5.00

-

5.00

ระดับคุณภาพดีมาก

จํ านวนตัวบ่งชี

13

7

4

2

คะแนนการประเมิ น
เฉลีย

-

2.97

3.75

3.25

ระดับคุณภาพดี

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

ระดับ
คุณภาพดี

4
5
6

ผลการประเมิ น
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางเสริมสรางคุณภาพ และขอเสนอแนะ
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ไมมี
การปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
ไมมี
องคประกอบที่ 2: บัณฑิตยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา
องคประกอบที่ 3: นิสิต

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก เปนการเพิ่มทักษะการเรียนรูใหนิสิตมากขึ้น
2.จํานวนการรับนิสิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยใกลเคียงกับ
เปาหมายที่ตั้งไว
3.หลักสูตรมีระบบการดูแลนักศึกษาที่สงผลใหอัตราการคงอยู
ของนักศึกษาดีขึ้นตามลําดับ

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ
1.จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนา
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 อยางตอเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1.จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนิสิตใน
ดานความรูพื้นฐานและทักษะที่จําเปนสําหรับสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร

ไมมี

การปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
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องคประกอบที่ 4: อาจารยประจําหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ

ไมมี

ไมมี

จุดที่ควรพัฒนา
1. เพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
2.พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จัดทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีผลงานวิจัยและ
คุณวุฒิที่สูงขึ้น
2. ควรมีมาตรการสงเสริมใหอาจารยทําวิจัย
เพิ่มขึ้น

การปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน

องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1.มีการพัฒนากระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยจัดทําคูมือกํากับ
ขั้นตอนในการทวนสอบ

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ
ไมมี

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.ควรปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให
1.ติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใชในการ
ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย เชน พิจารณาจาก
Computer Science Curricula 2013-ACM หรือ
ผลการวิจัยใหมๆ
การปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบที่เกี่ยวของ
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องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ

ไมมี

ไมมี

จุดที่ควรพัฒนา
1.ควรติดตามตรวจสอบอุปกรณการเรียนการสอน
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
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ภาคผนวก
1. Common DataSet
ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปการศึกษา 2558
ลําดับ

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวย

หมาย
เหตุ

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ไมมี
คน
2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
คน
3 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบัณฑิต
คะแนน
4 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
รอยละ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
5 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ไมมี
คน
6 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
คน
7 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
รอยละ
8 คารอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ
คะแนน
คะแนนเต็ม 5
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท)ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิ้น
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับชาติ (0.20)
12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับนานาชาติ (0.40)
13 จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ
ชิ้น
ตามประกาศก.พ.อ. (0.40)
14 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
15 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ชิ้น
ที่ 2 (0.60)
16 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ชิ้น
ระดับชาติตามประกาศก.พ.อ.(0.80)
17 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ชิ้น
ที่ 1 (0.80)
18 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานขอมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
20 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ
น้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท)
21 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส online (0.20)
22 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
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ลําดับ

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวย

หมาย
เหตุ

23 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
24 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)
ชิ้น
25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
26 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค
น้ําหนัก
27 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค
น้ําหนัก
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก)ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับชาติ (0.20)
30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับนานาชาติ (0.40)
31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมมีอยูในฐานขอมูลแต
ชิ้น
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
32 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
(0.60)
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่เปน
ชิ้น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ.(0.80)
35 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
ชิ้น
(0.80)
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ชิ้น
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
38 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ
น้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก)
39 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส online (0.20)
40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
41 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ (0.60)
ชิ้น
42 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)
ชิ้น
43 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)
ชิ้น
44 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ
น้ําหนัก
45 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค
น้ําหนัก
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
2
คน
47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
5
คน
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ลําดับ
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
61
59
60
62
63
64
65
66

รายการ
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบคะแนนเต็ม 5
คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการคะแนนเต็ม 5
คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูล
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ
ก.พ.อ. (0.40)
จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล
ที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศก.พ.อ. (0.80)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศก.พ.อ. (0.80)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)

ผลการ
ดําเนินงาน
40
5

รอยละ
คะแนน

2
40
3.33

คน
รอยละ
คะแนน

หนวย

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
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หมาย
เหตุ

ลําดับ

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวย

67

หมาย
เหตุ

จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
68 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว
ชิ้น
(1.00)
70 จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)
ชิ้น
71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืชพันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
ชิ้น
(1.00)
72 จํานวนตําราที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)
ชิ้น
73 จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)
ชิ้น
74 จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
ชิ้น
แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00)
75 จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
ชิ้น
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00)
76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ
น้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
77 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส online (0.20)
78 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
79 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)
ชิ้น
81 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
82 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค
น้ําหนัก
83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค
น้ําหนัก
ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ชิ้น
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
คน
86 จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร
ชิ้น/คน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ
4.19
คะแนน
คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
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2. กําหนดการ
กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรคณะวิศวกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2558
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม2559
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา
08.00-08.15 น.
08.15-08.30 น.
08.30-09.00 น.
09.00-9.30 น.

กิจกรรม
ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา/สาขาวิชา ประธานบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร ใหการตอนรับ
คณะกรรมการประเมินณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารสํานักงานคณบดี
ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา/สาขาวิชา ประธานบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร คณะกรรมการ
ประเมินรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับการประเมิน ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร
สํานักงานคณบดี
หนวยรับการตรวจประเมิน ใหการตอนรับคณะกรรมการประเมิน และนําเสนอขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ณ หนวยรับการตรวจประเมิน
คณะกรรมการประเมิน ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ
ประเมินตามองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินที่กําหนด

9.30 - 10.00 น.

สัมภาษณอาจารยประจําหลักสูตร

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารวาง

10.15 – 10.45 น.

สัมภาษณนิสิต

10.15-12.00 น.

คณะกรรมการประเมิน พิจารณาประเมินตามองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินที่
กําหนด (ตอ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หนวยรับการตรวจประเมิน

12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-14.15 น.
14.15-16.00 น.
16.00-16.30 น.

คณะกรรมการประเมิน พิจารณาประเมินตามองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินที่
กําหนด(ตอ) หรือ เยี่ยมหนวยรับการตรวจประเมิน สัมภาษณผูบริหาร บุคลากร และนิสิต
พักรับประทานอาหารวาง
คณะกรรมการประเมิน ประชุมตัดสินผลและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประเมิน นําเสนอผลการประเมินเบื้องตนตอหัวหนาภาควิชา/สาขาวิชา หลักสูตร
และบุคลากรหนวยรับการตรวจประเมิน

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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3. การสัมภาษณ
1.

การสัมภาษณนิสิต
ความประทับใจตอหลักสูตร/มหาวิทยาลัย
1. เนื้อหาการเรียนการสอนกอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตุนความรู เพิ่มความสามารถผูเรียน
2. หลักสูตรมีความลึก คือ เจาะลึกในทฤษฏีและความกวาง สามารถประยุกตกับปจจุบัน พอขึ้นชั้นปสูงขึ้น ยิ่ง
มีความยากขึ้น แตมีความทาทายจากอาจารยผูสอน ทําใหนิสิตกระตือรือรนในการเรียน ชวยใหมีความเขาใจใน
หลักการตางๆ และการทํางานของระบบตางๆที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมากขึ้น
3. มีความเขาใจ และชวยเหลือ ระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน.
ขอเสนอแนะตอหลักสูตร/มหาวิทยาลัย
1. เพิ่มหลักสูตร ทางดานปฏิบัติมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีมีความกาวหนา รวดเร็ว หากมีภาคปฏิบัติเพิ่มขึ้น จะ
ทําใหไดเรียนรูและติดตามสิ่งใหมๆไดเร็วขึ้น
2. อยากใหมีเวลาเรียนในหลักสูตรเพิ่มขึ้นอาจจะเปน 5 ป โดยเพิ่มในสวนของการประยุกตความรูกับ
เทคโนโลยีใหมๆ และการทดลองจริง เนื่องจากเปนสาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี ซึ่งมีการพัฒนาสิ่งใหมๆเพิ่มขึ้นทุก
วัน รวมทั้งนิสิตไดใชเวลาใหมีประโยชนมากขึ้น

2. การสัมภาษณอาจารย
2.1 มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุน อาจารยในดานตางๆเปนอยางดี
2.2 ระบบอาจารยที่ปรึกษา ควรจะจัดใหอาจารยทุกทานไดดูแลนักศึกษา ทุกชั้นป
2.3 ควรเรงรัดใหมีสถานที่ทําการของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร โดยเร็ว
2.4 จํานวนอาจารยในหลักสูตรยังไมเพียงพอ
2.5 อุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนและ หองไมอยูในสภาพพรอมใชงาน
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ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร

ประวัติและผลงานอาจารย์ ประจํ าหลั กสูตร
ชือ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชือ-นามสกุล (ภาษาอั งกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีทํางาน

เบอร์ โทรศั พท์
E-mail

ชัยณรงค์ คล้ ายมณี
Chainarong Klimanee
ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
0852258585
kchai8585@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบั นทีสําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
คอ.บ.
อิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
M.Eng.Sc
Electrical Engineering

สถาบั น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
University of Tasmania

ปี ทีสําเร็จ
2531
2546

ความเชียวชาญ
- Fingerprint Image Processing
- Artificial Intelligent (Neural Network) and Fuzzy logic
- Image Processing
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดั บชาติและนานาชาติ
-

2. บทความทีได้ ร ั บการตีพิมพ์ ฉบั บเต็มจากการประชุมวิชาการระดั บชาติหรือนานาชาติ
- B. Thepsathit, V. Kaosaiyananda, A. Charoensuk, C. Klimanee, A. Moungkhaodaeng and
P. Choorat, "Applied Integral Intensity Projection To Find The Numbers Of The Parking
Spots", Proceeding of 2017- 9th International Conference on Knowledge and Smart
Technology, Amari Hotel, Pattaya, Chonburi, Thailand, February 1-3 2017, (In process)
- C. Klimanee, "Fingerprint Enhancement using Voting Algorithms," Proceeding of the 1st
Northeastern Computer Science and Engineering Conference NECSEC 2005, KhonKaen
Thailand, 31 March - 1 April 2005.
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- C. Klimanee, A.V. Trinh, and D.T. Nguyen, “Accurate Determination of Singular Points
and Principal Axes on a Fingerprint,” Proceedings IEEE Region 10 International Conference
TENCON 2004, Chiang Mai, Thailand, 21-24 November 2004.
- C. Klimanee and D.T. Nguyen, “Classification of Fingerprints using Singular Points and
Principal Axes,” Proceedings IEEE International Conference in Image Processing ICIP’04,
Singapore, 24-27 October 2004.
- C. Klimanee and D.T. Nguyen, "On the Design of 2-D Gabor Filtering of Fingerprint
Images," Proceedings IEEE International Consumer Communications and Networking
Conference CCNC'04, Caesar's Palace, Las Vegas, Nevada USA, 6-9 January 2004.
3. ตํารา/หนั งสือ
-

4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วศคพ 230
วศคพ 243
วศคพ 330
วศคพ 331
วศคพ 340

รายวิชา
การสื อสารข้ อมูล
การออกแบบวงจรตรรกศาสตร์ดิจิทัล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

5. ทุนวิจัยทีได้ ร ั บ
ชือโครงการวิจัย
โครงการการศึกษาความเป็ นไปได้ สําหรับ
เครื องบินสํ ารวจอัตโนมัติแบบไร้ คนขับโดย
ใช้ ระบบดาวเทียมนําทาง
โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบ
ติดตามดวงอาทินย์แบบ 2 แกน

แหล่งทุน

ปี งบประมาณทีได้ ร ั บ
ทุน

เงินรายได้ คณะ ประจําปี 2554
วิศวกรรมศาสตร์ เมษายน 2554 –
มีนาคม 2555
เงินรายได้ คณะ ประจําปี 2553
วิศวกรรมศาสตร์ ธันวาคม 2552 –
พฤศจิกายน 2553
โครงการเครื องคัดแยกผลไม้ โดยการ
เงินรายได้ คณะ ประจําปี 2552
ตรวจสอบแบบอัตโนมัติโดยใช้ ลักษณะและ วิศวกรรมศาสตร์ กรกฏาคม 2552สีของผิว
มิถุนายน 2553

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้ า
โครงการ/ผู ้ ร่วม
โครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

ผู ้ ช่วยวิจัย 1

หัวหน้ าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์ ประจํ าหลั กสูตร
ชือ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชือ-นามสกุล (ภาษาอั งกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีทํางาน

เบอร์ โทรศั พท์
E-mail

วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์
Watcharachai Wiriyasuttiwong
ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
0816930793
watch@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบั นทีสําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วศ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้ า
วศ.ม.
วิศวกรรมไฟฟ้ า

สถาบั น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี ทีสําเร็จ
2537
2542

ความเชียวชาญ
- Expert Systems
- Knowledge Engineering,
- Fuzzy Engineering and Information System Design
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดั บชาติและนานาชาติ
- วัชรชัย วิริยะสุทธิ วงศ์ สมภพ รอดอัมพร กฤษกร นาโสก อิทธิ สงวนดี “ระบบบริหารจัดการ
งานวิจ ัยมหาวิทยาลัย” วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปี ที 9 ฉบับที 17 ประจําเดือน มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2560.
- W. Wiriyasuttiwong and W. Narkbuakeaw, “Medical Knowledge-Based System for
Diagnosis from Symptoms and Signs”, The International Journal of Applied Biomedical
Engineering (IJABME), Vol.2 No.1 pp54-59, January – June 2009.
- W. Wiriyasuttiwong , “Design of an Expert System for Diagnosis by History Taking”,
Thai Science and Technology Journal of Thammasat University, Vol. 14, No. 2, AugustNovember 2006.
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2. บทความทีได้ ร ั บการตีพิมพ์ ฉบั บเต็มจากการประชุมวิชาการระดั บชาติหรือนานาชาติ
- M. Kitporntheranunt, W. Wiriyasuttiwong, A. Nirapaik and A. Boonmeepipit, "Building
The Pelvic Endometriosis Knowledge Base Software", The 4th Asia Pacific Congress on
Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility (COGI): Building Consensus in
Gynecology, Infertility and Perinatology (BCGIP) in collaboration with The Royal Thai
College of Obstetricians and Gynecologists, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand,
November 24-27, 2011
- W. Wiriyasuttiwong, S. Rerksuppaphol, W. Narkbuakeaw and S. Rodamporn, “Medical
Expert System for Acute Abdominal Pain”, Proceedings of The 2nd Symposium on Thai
Biomedical Engineering (ThaiBME2010), pp200-206 , August, 2010.
- P. Puapornpong, W. Narkbuakaew and W. Wiriyasuttiwong, “A Medical Expert System for
Preterm Labor”, Proceedings of The 1st Symposium on Thai Biomedical Engineering,
Bangkok, Thailand, December 18-19, 2007.
- T. Chaichana, W. Wiriyasuttiwong, S. Reepolmaha C. Pintavirooj and M. Sangworasil,
“Extraction Blood Vessels from Retinal Fundus Image Based on Fuzzy C-Median Clustering
Algorithm”, Proceedings of The 3rd International Conference on Natural Computation
(ICNC'07) and the 4th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery
(FSKD'07), Haikou Huandao Tide Hotel, China., August 25 – 27, 2007
3. ตํารา/หนั งสือ
-

4. ภาระงานสอน
รหัส
วศคพ 310
วศคพ 311
วศคพ 312
วศคพ 420
วศคพ 421

ชือวิชา
ปัญญาประดิษฐ์
ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์
วิศวกรรมระบบฟั ซซี
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การออกแบบองค์กรดิจทิ ัล
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5. ทุนวิจัยทีได้ ร ั บ
ชือโครงการวิจัย

แหล่งทุน

โครงการการจัดทํ าระบบฐานข้ อมูลผลการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
Development of Database System for
Public Sector Audit and Evaluation
โครงการวิจัยระบบบริหารจัดการธุรกิจการ
ผลิตสํ าหรับผู ้ ประกอบการสังคม
(Manufacturing Management System for
Social Entrepreneur)
โครงการวิจัยระบบบริหารจัดการงานวิจัย
มหาวิทยาลัย (University Research
Management System : URMS)
โครงการทบทวนและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ พ.ศ. 2556
-2559
โครงการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และ
ดูแลบํารุงรักษาระบบบริหารงานวิจัย
แห่ งชาติ (NRPM) ระยะที 5
โครงการเสริมสร้ างผู ้ ประกอบการใหม่ด้วย
ระบบจัดการธุรกิจนําเที ยวขนาดเล็ก (New
Entrepreneurs Creation with the Small
Travel Agents System :STAS)

ทุนสํ านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)
ทุนวิจัยนวัตกรรม
สังคม เงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
สํ านักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
แห่ งชาติ

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้ า
โครงการ/ผู ้ ร่วม
โครงการ)
กุมภาพันธ์ 2559 – หัวหน้ าโครงการ
สิงหาคม 2559
ปี งบประมาณที
ได้ ร ั บทุน

ปี 2558
ตุลาคม 2558 –
มีนาคม 2559

หัวหน้ าโครงการ

ปี 2557
หัวหน้ าโครงการ
ตุลาคม 2557 –
มีนาคม 2558
กรกฎาคม 2556 – หัวหน้ าโครงการ
กันยายน 2556

ทุนสํ านักงาน
มิถุนายน 2556 –
คณะกรรมการวิจัย มิถุนายน 2557
แห่ งชาติ
ทุนโครงการ
ประจําปี 2555
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/
นวัตกรรมจาก
ผลการวิจัย
เครือข่ายการวิจัย
ภาคกลางตอนบน
สํ านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

หัวหน้ าโครงการ

หัวหน้ าโครงการ
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ชือโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื อการรับ
ข้ อเสนอการวิจัยช่องทางเดียวของสํ านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (NRCT Single
Window)
โครงการวิจัยระบบฐานข้ อมูลมัลติมีเดีย
ออนไลน์ส ํ าหรับการเรียนรู ้ หลักธรรมใน
พระไตรปิ ฎก (Online Multimedia
Database System for Learning Dhamma
in Tripitaka)
การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ า สํ าหรับธุรกิจ
นําเที ยวในประเทศและต่างประเทศ
(Development of Customer Relationship
Management System for Inbound and
Outbound Travel Agents)

แหล่งทุน
ทุนสํ านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่ งชาติ

ปี งบประมาณที
ได้ ร ั บทุน
สิงหาคม 2555 –
กันยายน 2555

ทุนเงินรายได้
เมษายน 2555 –
มหาวิทยาลัยศรีนคริ มีนาคม 2556
นทรวิโรฒ

โครงการวิจัยและ
พัฒนาภาครัฐร่วม
เอกชนในเชิงพาณิชย์
ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552
สํ านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ทุน มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบอิงความรู ้
ทางการแพทย์ (Medical KnowledgeBased System)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ทุนสํ านักงาน
บํารุงรักษาระบบประเมินผลข้ อเสนอการ
คณะกรรมการวิจัย
วิจัยและระบบสํ ารองข้ อมูลคู่ขนาน สํ าหรับ แห่ งชาติ
ระบบบริหารงานวิจัยแห่ งชาติ (NRPM)

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้ า
โครงการ/ผู ้ ร่วม
โครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

หัวหน้ าโครงการ

ประจําปี งบประมาณ หัวหน้ าโครงการ
พ.ศ. 2552

พฤศจิกายน 2552
– ตุลาคม 2553

ผู ้ อํานวยการ
แผนงานวิจัย

เมษายน 2552 –
มีนาคม 2553

หัวหน้ าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์ ประจํ าหลั กสูตร
ชือ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชือ-นามสกุล (ภาษาอั งกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีทํางาน

เบอร์ โทรศั พท์
e-mail

ประมวล ชูรัตน์
Pramual Choorat
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
0866455029
pramual@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบั นทีสําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วศ.บ.
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม
ปร.ด.
วิศวกรรมไฟฟ้ าและ
คอมพิวเตอร์

สถาบั น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี

ปี ทีสําเร็จ
2550
2556

ความเชียวชาญ
- Medical image and signal processing
- Pattern Recognition
- Computer Vision
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดั บชาติและนานาชาติ
- P. Choorat, W. Chiracharit, K. Chamnongthai and T. Onoye, 2014, “Measurement of
Length of a Single Tooth Using PCA-Signature and Bezier Curve”, IEICE Transactions on
Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, vol. E97-A, no. 11,
pp. 2161-2169.
- P. Choorat, W. Chiracharit, K. Chamnongthai and T. Onoye, 2013, “A Single Tooth
Segmentation Using PCA-Stacked Gabor Filter and Active Contour”, IEICE Transactions on
Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, vol. E96-A, no. 11,
pp. 2169-2178.
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2. บทความทีได้ ร ั บการตีพิมพ์ ฉบั บเต็มจากการประชุมวิชาการระดั บชาติหรือนานาชาติ
- B. Thepsathit, V. Kaosaiyananda, A. Charoensuk, C. Klimanee, A. Moungkhaodaeng and
P. Choorat, "Applied Integral Intensity Projection To Find The Numbers Of The Parking
Spots", Proceeding of 2017- 9th International Conference on Knowledge and Smart
Technology, Amari Hotel, Pattaya, Chonburi, Thailand, February 1-3 2017, (In process)
- P. Choorat, W. Chiracharit and K. Chamnongthai, 2012, “A Single Tooth Segmentation
Using Structural Orientation and Structural Texture”, Proceeding of the 4nd Biomedical
Engineering International Conference, Jan 29-31, Thailand, pp. 294-297.
- P. Choorat, W. Chiracharit and K. Chamnongthai, 2011, “A Single Tooth Segmentation
Using PCA-Based Stacked Gabor”, Proceeding of the 14th International Workshop on
Advanced Image Technology, Jan 7-8, Indonesia, pp. 1-6.
- P. Choorat, S. Kiattisin, W. Chiracharit and K. Chamnongthai, 2009, “PCA Based
Measurement of Tooth Root Length”, Proceeding of the 2nd Biomedical Engineering
International Conference , Aug 13-14, Thailand, pp. 5-8.
3. ตํารา/หนั งสือ
-

4. ภาระงานสอน
รหัส
วศคพ 222
วศคพ 313
วศคพ 334
วศคพ 341
วศคพ 360

ชือวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขันสูง
การประมวลผลภาพดิจิทัล
ระบบควบคุมสํ าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โครงสร้ างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
วิธีวิทยาการวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5. ทุนวิจัยทีได้ ร ั บ
-
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ประวัติและผลงานอาจารย์ ประจํ าหลั กสูตร
ชือ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชือ-นามสกุล (ภาษาอั งกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีทํางาน

เบอร์ โทรศั พท์
E-mail

อาคม ม่วงเขาแดง
Arkhom Moungkhaodaeng
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
0852277979
arkhomm@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบั นทีสําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
อส.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้ า
วศ.ม.
วิศวกรรมไฟฟ้ า

สถาบั น
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี ทีสําเร็จ
2537
2552

ความเชียวชาญ
- Embedded Systems
- Image Processing (pattern recognition)
- Optimization Technics (Genetic Algorithms)
- Web-Service Application and Web-Application on Mobile
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดั บชาติและนานาชาติ
-

2. บทความทีได้ ร ั บการตีพิมพ์ ฉบั บเต็มจากการประชุมวิชาการระดั บชาติหรือนานาชาติ
- B. Thepsathit, V. Kaosaiyananda, A. Charoensuk, C. Klimanee, A. Moungkhaodaeng and
P. Choorat, "Applied Integral Intensity Projection To Find The Numbers Of The Parking
Spots", Proceeding of 2017- 9th International Conference on Knowledge and Smart
Technology, Amari Hotel, Pattaya, Chonburi, Thailand, February 1-3 2017, (In process)
- โปรแกรมวัดสัญญาณและอัตราการเต้ นของชีพจรโดยใช้ คอมพิวเตอร์ส่วนบุ คคล การประชุม
วิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั งที 1 18-19 ธ.ค.2550
- การระบุลายนิ วมือโดยใช้ รูปแบบทิศทางของลายเส้ นลายนิ วมือการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ด้ านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั งที 2 19-20 พ.ย. 2549
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3. ตํารา/หนั งสือ
4. ภาระงานสอน

รหัส
วศคพ 201
วศคพ 221
วศคพ 440
วศฟ 170

ชือวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเว็บ
ระบบสมองกลฝังตัว
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5. ทุนวิจัยทีได้ ร ั บ
ชือโครงการวิจัย
โครงการการศึกษาความเป็ นไปได้ สําหรับ
เครื องบินสํ ารวจอัตโนมัติแบบไร้ คนขับโดย
ใช้ ระบบดาวเทียมนําทาง
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ
เครื องจักรสํ าหรับมะพร้ าวนําหอมสดเพื อ
การส่งออกร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการเครื องคัดแยกผลไม้ โดยการ
ตรวจสอบแบบอัตโนมัติโดยใช้ ลักษณะและ
สีของผิว

แหล่งทุน

ปี งบประมาณทีได้ ร ั บ
ทุน

เงินรายได้ คณะ ประจําปี 2554
วิศวกรรมศาสตร์ เมษายน 2554 –
มีนาคม 2555
เงินสนับสนุน
ประจําปี 2554
งานวิจัย สวก.
(จบโครงการระยะที 1)

เงินรายได้ คณะ ประจําปี 2552
วิศวกรรมศาสตร์ กรกฏาคม 2552มิถุนายน 2553

ระบุ สถานภาพ
(หัวหน้ า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)
ผู ้ ร่วมโครงการ

-

ผู ้ ร่วมโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์ ประจํ าหลั กสูตร
ชือ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชือ-นามสกุล (ภาษาอั งกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีทํางาน

เบอร์ โทรศั พท์
e-mail

สุทธิพันธ์ อักษรเนียม
Suttipan Aksornniem
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
0874548017
bay_home@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบั นทีสําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วศ.บ.
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม
วศ.ม
วิศวกรรมไฟฟ้ า

สถาบั น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี

ปี ทีสําเร็จ
2550
2553

ความเชียวชาญ
- Harddisk Drive Technology
- Micro Controller and Embedded Systems
- Electromagnetic
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดั บชาติและนานาชาติ
- S. Aksornniem, R. F. L. Evans, R. W. Chantrell, and R. Silapunt, 2015, " Magnetic
Switching in BPM, TEAMR, and Modified TEAMR by Using Dielectric Underlayer Media "
IEEE Transactions On Magnetics, Vol. 52.
- S. Aksornniem, R. Silapunt, and M. Vopson, 2014, "Trapping Electron-Assisted Magnetic
Recording Enhancement via Dielectric Underlayer Media" IEEE Transactions On Magnetics,
Vol. 50, No. 10.
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2. บทความทีได้ ร ั บการตีพิมพ์ ฉบั บเต็มจากการประชุมวิชาการระดั บชาติหรือนานาชาติ
- S. Aksornnium, O. Watcharakitchakorn, and R. Silapunt," A Study of Radiation Heating
during the Curing Process of Head Gimbal Assembly" TENCON2011, 21-24
November 2011, Bali, Indonesia.
- S. Aksornniem and R. Silapunt,"A Comparison of Heating Techniques for TemperatureDependent Read Layers in HGA Assembly" 33rd Electronic Engineering Conference,1-3
December 2010, Chaingmai, Thailand.
3. ตํารา/หนั งสือ
-

4. ภาระงานสอน
รหัส
ชือวิชา
วศคพ 100 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
วศคพ 240 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าสํ าหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วศคพ 300 สถิติส ํ าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศคพ 441 วิศวกรรมการจัดเก็ บข้ อมูล
5. ทุนวิจัยทีได้ ร ั บ
-
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ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

ตารางเปรียบเทียบการปรั บปรุงหลั กสูตร
ชือหลั กสูตรเดิม……………หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555……………
ชือหลั กสูตรปรับปรุง....หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560……………
เริ มเปิ ดรับนิสิตในภาคการศึกษาที ……………1………… ปี การศึกษาที ………2560………
สาระสําคั ญ / ภาพรวมในการปรั บปรุง
หลักการสําคัญในการปรังปรุงหลักสูตร คือ เพือให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF)
ที เริ มใช้ ใ นปี พ.ศ.2560 เพือตอบสนองต่อ การเปลี ยนแปลงทางด้ านวิชาการเทคโนโลยี สังคม
ทางด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึงจะนําไปสูก่ ารพัฒนาบุคลากรด้ านการเรียนการสอน การวิจัยและ
การบริก ารวิชาการที ตรงกับความต้ องการของการพัฒ นาประเทศ เพือให้ นิสิตที สําเร็จการศึกษาจาก
หลัก สูตรสามารถตอบสนองความต้ อ งการของตลาดแรงงานทั งภาครัฐและเอกชนได้ เพือเป็ นการ
เตรียมความพร้ อมในการเข้ าสู ้ ประชาคมอาเซียน ทั งทางด้ านวิชาการเทคโนโลยีและสังคม และเพือ
นําไปสู่การพัฒนาการทางด้ านวิชาการ เทคโนโลยีอย่างต่อเนืองและทันสมัยอยู่เสมอ
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ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555 และ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2560
หลักสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
1) หลักสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) หลักสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร์
2) มี 2 แผนการศึกษา
2) มี 2 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาที 1: หลั กสูตร 4 ปี
แผนการศึกษาที 1: หลั กสูตร 4 ปี
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 144 หน่ วยกิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 144 หน่ วยกิต
แผนการศึกษาที 2 : หลักสูตรสหกิจศึกษา 4 ปี
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 144 หน่วยกิ ต

แผนการศึกษาที 2: หลั กสูตรสหกิ จศึกษา 4 ปี
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 144 หน่ วยกิต
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หลักสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
3) โครงสร้ างแผนการศึกษา
3.1) แผนการศึกษาที 1 : หลั กสูตร 4 ปี
 หมวดวิชาศึกษาทั วไป
รวม
30 หน่วยกิ ต
- กลุ่มวิชาภาษา
9
- กลุ่มวิชาวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี 6
- กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
15
 หมวดวิชาเฉพาะ
108 หน่วยกิ ต
- กลุ่มวิ ชาพื นฐานทางวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ 16
- กลุ่มพื นฐานทางวิ ศวกรรมศาสตร์
21
- กลุ่มวิ ชาเอกบั งคั บ
65
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
6
 หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมหน่ วยกิตตลอดหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

144

หน่วยกิ ต

หลักสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
3) โครงสร้ างแผนการศึกษา
3.1) แผนการศึกษาที 1 : หลั กสูตร 4 ปี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
30 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา
9
2. กลุ่มวิชาวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี 6
3. กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
15
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ด้าน
108 หน่ วยกิต
1. วิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
16
2. วิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
21
3. กลุ่มวิชาเอกบั งคั บ
59
3.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพืองานประยุกต์
10
3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์
14
3.3 กลุ่มโครงสร้างพื นฐานของระบบ
16
3.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
19
4. กลุ่มวิชาเอกเลือก
12
4.1 วิชาเลือกเฉพาะแผน
6
4.2 วิชาเอกเลือก
6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
รวมหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร์

151

144

หน่ วยกิต

หลักสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
3.2) แผนการศึกษาที 2 : หลั กสูตรสหกิ จศึ กษา 4 ปี
 หมวดวิชาศึกษาทั วไป
รวม
30
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
9
- กลุ่มวิชาวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี 6
- กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
15
 หมวดวิชาเฉพาะ
108
หน่วยกิ ต
- กลุ่มวิ ชาพื นฐานทางวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ 16
- กลุ่มพื นฐานทางวิ ศวกรรมศาสตร์
21
- กลุ่มวิ ชาเอกบั งคั บ
68
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
3
 หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมหน่ วยกิตตลอดหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

144

หน่ วยกิต

หลักสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
3.2) แผนการศึกษาที 2 : หลั กสูตรสหกิ จศึ กษา 4 ปี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
30 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา
9
2. กลุ่มวิชาวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี 6
3. กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
15
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ด้าน
108 หน่ วยกิต
1. วิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
16
2. วิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
21
3. กลุ่มวิชาเอกบั งคั บ
59
3.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพืองานประยุกต์
10
3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์
14
3.3 กลุ่มโครงสร้างพื นฐานของระบบ
16
3.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
19
4. กลุ่มวิชาเอกเลือก
12
4.1 วิชาเลือกเฉพาะแผน
9
4.2 วิชาเอกเลือก
3
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
รวมหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร์
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144

หน่ วยกิต

รายละเอียดเปรียบเทียบการปรั บปรุงรายวิชาทีมีการเปลียนแปลง
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ด้าน
1. วิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หลั กสูตรเดิมฉบั บ พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
ฟส 102 ฟิ สิกส์เบื องต้ น 2
3(3-0-6)
ฟส 102 ฟิ สิกส์เบื องต้ น 2
3(3-0-6)
เปลียน
PY 102 Introductory Physics II
PY 102 Introductory Physics II
คําอธิบาย
บุรพวิชา : ฟส 101
สนามไฟฟ้ าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้ า สนามแม่เหล็กและ รายวิชา
สนามไฟฟ้ าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้ า สนามแม่เหล็ก
อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ กและสนามไฟฟ้ าที
และอัตรกิริยาทางแม่เหล็ ก สนามแม่เหล็ก ไฟฟ้ า ทีขึ นกับ ขึ นกับเวลา ไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลับ
เวลา ไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ แสง ทฤษฎีส ัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม
แสง ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎี ควอนตัม นิวเคลียร์ฟิสิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์
คม 103 เคมีทัวไป
3(3-0-6)
CH 103 General Chemistry
ศึกษาพื นฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้ างอะตอม
ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติแก๊ส,ของเหลวและสารละลาย
ของแข็ ง สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี
พันธะเคมี ตารางธาตุ และแนวโน้ มของสมบัติของธาตุ ธาตุ
เรพพรีเซนเตติฟ อโลหะและธาตุทรานซิชัน

คม 103 เคมีท ัวไป3(3-0-6)
เปลียน
CH 103 General Chemistry
คําอธิบาย
ศึก ษาพื นฐานของทฤษฎีอ ะตอมและโครงสร้ า งอะตอม รายวิชา
ปริ ม าณสัม พั น ธ์ ส มบั ติ แ ก๊ ส ของเหลวและสารละลาย
ของแข็ งสมดุลเคมีสมดุลไอออนจลนพลศาสตร์เคมีพันธะ
เคมีตารางธาตุและแนวโน้ มของสมบัติของธาตุธาตุเรพพรี
เซนเตติฟอโลหะและธาตุทรานซิชัน

ฟส 181 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบืองต้น 1 1(0-3-0)
PY 181 Introductory Physics Laboratory I
ปฏิบัติการสอดคล้ องกับรายวิชา ฟส101

ฟส 181 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื องต้ น1 1(0-3-0)
เปลียน
PY 181 Introductory Physics Laboratory I
คําอธิบาย
ปฏิบัติการทางฟิ สิกส์ท ีเกี ยวข้องกับหลักการวัดพื นฐานค่า รายวิชา
ความคลาดเคลือน และเลขนัยสํ าคัญ, กลศาสตร์ของวัตถุ
แข็งเกร็งและสภาพยืดหยุ่น, กลศาสตร์ของไหล, อุณหพล
ศาสตร์ , การเคลือนทีแบบกวัดแกว่งและปรากฎการณ์
คลืน, และทัศนศาสตร์เบื องต้ น

ฟส 182 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื องต้ น2 1(0-3-0)
PY 182 Introductory Physics Laboratory II
ปฏิบัติการสอดคล้ องกับรายวิชา ฟส102

ฟส 182 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื องต้ น2 1(0-3-0)
เปลียน
PY 182 Introductory Physics Laboratory II
คําอธิบาย
ปฏิบั ติก ารทางฟิ สิก ส์ที เกี ยวข้ องกั บหลักการและการใช้ รายวิชา
งานเครื องมือ วัดทางไฟฟ้ าเบื องต้ น, ปรากฏการณ์ทาง
ไฟฟ้ าและแม่ เ หล็ก , วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงและ
กระแสสลับ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ งตัวนําพื นฐาน
และการประยุกต์ใช้
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หลั กสูตรเดิมฉบั บ พ.ศ. 2555
คม 193 ปฏิบัติการเคมีท ัวไป 1(0-3-0)
CH 193 General Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการสอดคล้ องกับรายวิชา คม 103

2. วิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
หลั กสูตรเดิมฉบั บ พ.ศ. 2555
วศ 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 3(3-0-6)
EG 201 English for Specific Purposes I
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการสือสารในการสือสารใน
ระดับทีสูงทั งการพูด การเขียน และการอ่านในระดับสูงขึ น
เพือประโยชน์ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเฉพาะทาง
ของผู้เรียน

วศ 202 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2 3(3-0-6)
EG 202 English for Specific Purposes II
บุรพวิชา : วศ 201
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษทางด้านการเขียน การอ่านและ
การสือสารในระดับทีสูงขึ น เพือประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพในสาขาวิชาเฉพาะทางของผู ้ เรียน
วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)
ME 109 Engineering Drawing
เทคนิคการเขีย นแบบ การเขียนตัวอักษรรูปทรงเรขาคณิต
ประยุกต์ ทฤษฎีการเขียนภาพฉายแบบออโธกราฟฟิ ค การ
เขียนภาพฉาย การเขียนภาพพิคทอเรีย ล การกําหนดขนาด
และภาพตั ด การร่ า งแบบเส้ นและระนาบขั นพื นฐาน
สัญลักษณ์ในแบบวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้ า เครืองกลเบื องต้ น

หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
คม 193 ปฏิบัติการเคมีทัวไป 1(0-3-0)
เปลียน
CH 193 General Chemistry Laboratory
คําอธิบาย
ฝึ กทักษะการใช้ อุปกรณ์พื นฐานทางเคมี ความปลอดภัย รายวิชา
ในห้ องปฏิ บั ติ ก าร ทํา การทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ลที
เกียวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของ
จุดเยื อ กแข็ง การจัดเรี ยงอนุ ภาคในของแข็ง สมดุ ลเคมี
อินดิเคเตอร์ จลนพลศาสตร์เคมีการวิเคราะห์คุณภาพ
ไอออนบวกและไอออนลบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศ 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 3(3-0-6)
EG 201 English for Specific Purposes I
ศัพท์เฉพาะทางสาขาวิศวกรรมเครืองกล ไฟฟ้ า โยธา และ
คอมพิวเตอร์ การแยกแยะหน้ าทีของคําศัพท์ การออก
เสียงคําภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ข้ อผิดพลาดในการใช้
ภาษาอังกฤษทีพบได้ บ่อยทั งการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน ความแปรผันในการใช้ ภาษาอังกฤษสํ าหรับ
ประเทศต่างๆ
วศ 202 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2 3(3-0-6)
EG 202 English for Specific Purposes II
การเลือกใช้ ค ําทีเหมาะสมกับบริบท บทสนทนาทีพบใน
งานวิศวกรรมเฉพาะสาขาวิชา เรียนรู ้การสนทนา การอ่าน
และการเขียน เพือการสือสารในงานวิศวกรรมเฉพาะ
สาขาวิชา
วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)
ME 109 Engineering Drawing
ทัก ษะการใช้ เครืองมือและอุปกรณ์ มาตรฐานในงานเขียน
แบบ การเขีย นตัวอัก ษรและตั วเลข เรขาคณิตประยุ ก ต์
ภาพฉายออร์โธกราฟฟิ ก การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิ ก
และการเขีย นภาพสามมิ ติ การกําหนดขนาดและความ
คลาดเคลือน ภาพตัด มุมมองช่ วยและแผ่นคลี การเขียน
ภาพร่าง เกลียว สลักเกลียวและแป้ นเกลียว สัญลัก ษณ์ใน
งานเขี ย นแบบ การเขี ย นแบบรายละเอี ย ดและการ
ประกอบชิ นส่วน การเขียนแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วย
ขั นต้ น

หมายเหตุ
เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา

เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา

เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา
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หลั กสูตรเดิมฉบั บ พ.ศ. 2555
วศคพ 100 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
CPE 100 Computer Mathematics
สมการเชิ งผลต่างอันดับหนึ ง สมการเชิ งผลต่างอันดับสอง
เอกพันธุ์และไม่เอกพันธุ์ สมการเชิงผลต่างโคชี-ออยเลอร์
อนุกรมฟูเรียร์ ฟูเรียร์อินทิกรัล ผลการแปลงฟูเรียร์ สมการ
เชิ ง อนุ พั นธ์ย่ อ ย และปั ญ หาค่ าขอบเขต ระนาบเชิ ง ซ้ อ น
ฟังก์ชันเชิงซ้ อน ฟั งก์ชันวิเคราะห์ สมการโคชี -รีมันน์ การ
ส่งคงแบบ การหาอนุพั นธ์แ ละปริ พันธ์เชิงซ้ อ น ทฤษฎีบ ท
ปริ พั น ธ์ ข องโคชี อนุ ก รมเทย์ เ ลอร์ อนุ ก รมแมคลอริ น
อนุกรมโลรองต์ ภาวะเอกฐาน การหาปริพันธ์เรซิดู ทฤษฎี
บทของค่าเรซิดู

หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
วศคพ 100 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
เปลียน
CPE 100 Computer Mathematics
คําอธิบาย
สมการเชิงผลต่างอันดับหนึง สมการเชิงผลต่างอันดับสอง รายวิชา
เอกพันธุ์และไม่เอกพันธุ์ สมการเชิงผลต่างโคชี-ออยเลอร์
อนุ ก รมฟู เ รี ย ร์ ฟู เ รี ย ร์ อิ น ทิ ก รั ล ผลการแปลงฟู เ รี ย ร์
สมการเชิ ง อนุ พั นธ์ย่ อ ย และปั ญ หาค่ าขอบเขต ระนาบ
เชิงซ้ อน ฟังก์ชันเชิงซ้ อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ สมการโคชี-รี
มันน์ การส่งคงแบบ การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงซ้ อน
ทฤษฎีบทปริพันธ์ของโคชี อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมแมคล
อริน อนุกรมโลรองต์ ภาวะเอกฐาน การหาปริพันธ์เรซิดู
ทฤ ษฎี บ ทของค่ าเรซิ ดู ก ารประยุ กต์ ใ ช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการหาผลลัพธ์ของสมการเชิงผลต่างโคชี ออยเลอร์ อนุ ก รมฟู เรี ย ร์ ฟูเรี ย ร์ อินทิก รัล การแปลงฟู
เรี ย ร์ สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ย่ อ ย ระนาบเชิ ง ซ้ อ น ฟั ง ก์ ชั น
เชิงซ้ อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ สมการโคชี-รีมันน์และการหา
อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงซ้ อน

วศคพ 201 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6)
CPE 201 Discrete Mathematics
ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน ทฤษฎีแ ละ
การพิส ูจน์ระบบพีชคณิต พีชคณิตบูลีน ความสัมพันธ์เวียน
เกิดทฤษฎีกราฟ กราฟแบบระบุทิศทาง กราฟแบบไม่ระบุ
ทิศทางปัญหาทางเดินของกราฟแบบระบุทิศทาง เครืองทัว
ริง เครืองสถานะจํ ากัด

วศคพ 200 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6)
CPE 200 Discrete Mathematics
พื นฐานของตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์ การหาเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ประพจน์
พื นฐานของการโปรแกรมเชิ ง ตรรกะ โครงสร้ างกราฟ
โครงสร้ างต้ นไม้ ไฟไนท์ออโตมาตา ไวยากรณ์ไม่พึงบริบท
และ เครืองจักรทัวริง พื นฐานการวิเคราะห์ความซับซ้ อน
ของอัลกอริธึม และทฤษฎีตัวเลข

เปลียนรหัส
วิชา
เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา

วศคพ 221 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)
CPE 221 Computer Programming
ความรู ้ ความเข้ าใจการทํา งานของคอมพิ วเตอร์ ทั ง
องค์ป ระกอบทางด้ า นฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟแวร์ ก ารใช้ งาน
เครืองคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้ อมูลการออกแบบ
และวิธีพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก ารเขีย นโปรแกรม
ด้ วยภาษาระดับสูง

วศคพ 201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)
CPE 201 Computer Programming
ความรู ้ ความเข้ าใจหลั ก การของระบบและส่ วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ การทํางานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์ แ วร์ การใช้ งานเครื องคอมพิ วเตอร์ ใ นการ
ประมวลผลข้ อมูล การออกแบบและวิธีพัฒนาโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ การเขีย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ การ
กําหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม ฟั งก์ชัน
และการส่งผ่านพารามิเตอร์ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ การ
เรียงลําดับและการค้ นหา โครงสร้ า งข้ อมูล แฟ้ มข้ อมู ล
การฝึ กปฏิ บั ติ ก ารโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการแก้
ตัวอย่ างโจทย์ปัญหาทางด้ านวิศวกรรม

เปลียนรหัส
วิชา
เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา
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หลั กสูตรเดิมฉบั บ พ.ศ. 2555
วศอ 212 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6)
INE 212 Engineering Statistics
ทฤษฎีความน่า จะเป็ น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่ าจะ
เป็ นแบบไม่ ต่อ เนืองและแบบต่ อเนือง ค่าคาดหมายและ
โมเมนต์ฟังก์ชั น การประยุกต์ใ ช้ กับทฤษฎีของความเชือถือ
ทฤษฎีก ารสุ่มตัวอย่ าง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบ
สมมติ ฐ าน การถดถอยเชิ ง เส้ นและสหสั ม พั น ธ์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุ กต์สถิติกับการควบคุม
อุตสาหกรรม

3. กลุ่มวิชาเอกบั งคับ
หลั กสูตรเดิมฉบั บ พ.ศ. 2555
วศฟ 210 วงจรไฟฟ้ า 3(3-0-6)
EE 210 Electrical Circuits
องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้ า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าด้ วย
วิธีแบบโนดและแบบเมช ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ า ความต้ านทาน
ทางไฟฟ้ า ความเหนียวนําทางไฟฟ้ า และความจุทางไฟฟ้ า
วงจรอั น ดั บ หนึ งและอั น ดั บ สองเฟสเซอร์ ไ ดอะแกรม
วงจรไฟฟ้ ากําลังกระแสสลับ ระบบไฟฟ้ าสามเฟส

วศคพ 200 ปฏิบัติการเรียนรู ้ แบบร่วมมือสําหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1(0-3-0)
CPE 200 Collaborative Learning Laboratory For
Computer Engineering
สอดคล้ องกับ รายวิช า วศคพ 220 โครงสร้ างข้ อ มู ล และ
ขั นตอนวิธี โดยมี ทัก ษะการคิ ด การวิ เคราะห์ และการ
ประเมินค่า ใช้ ก ระบวนการแบบกิจกรรมการร่ วมมือ การ
แก้ ปัญหา การใช้ กรณีศึกษา หรือการจํ าลองสถานการณ์

หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560
วศคพ 300 สถิติส ําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-06)
CPE 300 Statistics for Computer Engineering
ทฤษฎีความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่ าจะ
เป็ นแบบไม่ต่อเนืองและแบบต่อเนือง ค่าคาดหมายและ
โมเมนต์ ฟั ง ก์ ชั น การประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ทฤษฎี ของความ
เชื อถือ ทฤษฎีก ารสุ่ม ตัวอย่ าง การแจกแจงของตัวอย่ า ง
กระบวนการสโทแคสติก การประมาณค่ า การทดสอบ
สมมติ ฐ าน การถดถอยเชิ ง เส้ น และสหสัม พั น ธ์ การ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน การประยุ ก ต์ ส ถิ ติ กั บ งาน
ทางด้ านวิ ศ วกรรม และการประยุ ก ต์ ใ ช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการคํานวณหาค่าผลลัพธ์ทางสถิติ

หมายเหตุ
เ ป ลี ย นร หั ส
วิชา
เปลี ยนชือวิชา
เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา

หลั กสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560
วศคพ 240 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าสําหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
CPE 240 Electric Circuit Analysis for Computer
Engineering
ชิ นประกอบวงจร ทฤษฎีวงจรความต้ า นทาน กฎและทิศ
ทางการไหลของกระแสไฟฟ้ าของเคอร์ชอฟ การวิเคราะห์
จุดต่อและตาข่าย ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน วงจรไฟฟ้ า
สามเฟส การวิเ คราะห์ ส ภาวะคงที ของสั ญ ญาณไซน์ ค่ า
กําลั งไฟฟ้ าเฉลี ยและค่ ากํา ลัง ไฟฟ้ าอาร์ เอ็ม เอส ความถี
เชิ ง ซ้ อ น ผลตอบสนองทางความถี ของวงจร การแสดง
แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรอันดับหนึงและสอง ผลตอบสนอง
ชั วขณะของไฟฟ้ ากระแสตรงและผลตอบสนองสภาวะคงที
ของไฟฟ้ ากระแสสลับ การจําลองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วศคพ 221 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเว็บ 1(1-2-0)
CPE 221 Web Technology Laboratory
การออกแบบและสร้ างเว็บไซต์ด้วยการใช้ เครืองมือช่ วย การ
สร้ างสือประกอบเบื องต้ น โดยใช้ ห ลักการของเทคโนโลยี
เวิลด์ไวด์เว็บ ไฮเปอร์เท็ กซ์โพรโทคอล การใช้ โครงสร้ างและ
องค์ประกอบของเว็บ ไซต์ การใช้ ส ภาวะแวดล้ อมของเว็บ
แอปปลิ เ ค ชั นและก ารพั ฒนาแ อปปลิ เ ค ชั นบนเ ว็ บ
ปฏิบั ติการการออกแบบและการสร้ างเว็บ ไซต์ ด้วยการใช้
เครืองมือช่วย ปฏิบัติการการใช้ โครงสร้ างและองค์ป ระกอบ
ของเว็บไซต์ ปฏิบั ติก ารการใช้ ส ภาวะแวดล้ อ มของเว็บ

หมายเหตุ
เปลี ยนรหั ส
วิชา
เป ลี ย นชื อ
วิชา
เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา

เปลี ยนรหั ส
วิชา
เป ลี ย นชื อ
วิชา
เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา
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วศคพ 240 อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CPE 240 Electronicsfor Computer Engineering
อุปกรณ์สารกึ งตัวนํา กราฟคุณสมบัติทางกระแส-แรงดัน
และความถี ของอุป กรณ์อิ เล็ก ทรอนิก ส์ก ารวิเคราะห์ แ ละ
ออกแบบของวงจรไดโอด การวิเคราะห์แ ละการออกแบบ
ขอ งวงจรท รา นซิ ส เตอ ร์ แ บบ บี เจที แ ล ะ แบ บมอ ส
วงจรขยายโอเปอร์ เ รชั น นอล และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
อิเล็กทรอนิกส์ส ําหรับงานทางด้ านคอมพิวเตอร์
วศคพ 241 ปฏิบั ติการอิ เล็ก ทรอนิก ส์วิศวกรรมสํา หรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-0)
CPE 241 Electronic Laboratory for Computer
Engineering
ปฏิบั ติ ก ารซึ งมี เนื อหาสอดคล้ อ งกับ วิ ช า วศคพ 240
อิเล็กทรอนิกส์ส ําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศคพ 242 การออกแบบวงจรตรรกศาสตร์ดิจิทลั 3(2-34)
CPE 242 Digital Logic and Circuits Design
ระบบตั ว เ ลข รหั ส พิ ชคณิ ต บู ลี น แล ะการออกแบบ
วงจรลอจิก แผนผังคาร์โน วงจรเข้ ารหัสวงจรถอดรหัส วงจร
มั ล ติ เ พล็ก ซ์ ฟลิ ป ฟลอป วงจรนั บ ชิ ฟ รี จิ ส เตอร์ การ
ออกแบบวงจรลอจิก โดยใช้ ควิน แมคคั สกี การออกแบบ
วงจรลอจิกโดยใช้ การมัลติเพิลเอ้ าท์พุต การออกแบบวงจรซี
เควนเชียล การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรลําดับ

วศคพ 300 ปฏิบัติการเรียนรู ้ แบบร่วมมือสํ าหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1(0-3-0)
CPE 300 Collaborative Learning Laboratory For
Computer Engineering
สอดคล้ องกับรายวิช า วศคพ 330 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดยมีเชิงทัก ษะการคิด การวิเคราะห์ การออกแบ และการ
ประเมินค่า ใช้ ก ระบวนการแบบกิ จกรรมการร่ วมมือ การ
แก้ ปัญหา การใช้ กรณีศึกษาหรือการจํ าลองสถานการณ์

แอปปลิเคชันและการพัฒนาแอปปลิเคชันบนเว็ บ
วศคพ 241 อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CPE 241 Electronics for Computer Engineering
อุปกรณ์ส ารกึ งตัวนํา กราฟคุณสมบัติทางกระแส-แรงดัน
และความถี ของอุป กรณ์อิ เล็ก ทรอนิก ส์ก ารวิเคราะห์แ ละ
ออกแบบของวงจรไดโอด การวิเคราะห์แ ละการออกแบบ
ขอ งวงจรท รานซิ ส เ ตอ ร์ แ บบ บี เ จที แล ะ แบ บม อ ส
วงจรขยายโอเปอร์ เ รชั น นอล และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
อิเล็กทรอนิกส์ส ําหรับงานทางด้ านคอมพิวเตอร์
วศคพ 242 ปฏิบั ติการอิ เล็ก ทรอนิก ส์วิศวกรรมสํา หรั บ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-0)
CPE 242 Electronic Laboratory for Computer
Engineering
ปฏิบั ติ ก ารการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบของวงจรไดโอด
ปฏิ บั ติ ก ารการวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบของวงจร
ทรานซิ ส เตอร์ แ บบบี เ จทีแ ละแบบมอส ปฏิ บั ติ ก ารการ
ออกแบบวงจรขยายโอเปอร์เรชันนอล
วศคพ 243 การออกแบบวงจรตรรกศาสตร์ดิจิทัล 3(2-34)
CPE 243 Digital Logic and Circuits Design
ระบบตั ว เ ลข รหั ส พิ ช คณิ ต บู ลี น แล ะการออกแบบ
วงจรลอจิก แผนผังคาร์โน วงจรเข้ารหัสวงจรถอดรหัส วงจร
มั ล ติ เ พล็ก ซ์ ฟลิ ป ฟลอป วงจรนั บ ชิ ฟ รี จิ ส เตอร์ การ
ออกแบบวงจรลอจิก โดยใช้ ควิน แมคคั สกี การออกแบบ
วงจรลอจิกโดยใช้ การมัลติเพิลเอ้ าท์พุต การออกแบบวงจรซี
เควนเชี ย ล การวิ เคราะห์ แ ละสังเคราะห์ วงจรลํา ดั บ การ
ประยุกต์ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจําลองการทํางาน
วงจรตรรกศาสตร์ดิจิทัลและการออกแบบวงจรตรรกศาสตร์
ดิจิทัลเบื อง้ นด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วศคพ 311 ปฏิบัติการปั ญญาประดิษฐ์ 1(0-3-0)
CPE 311 Artificial Intelligence Engineering Laboratory
ปฏิ บั ติ ก ารการแก้ ปั ญ หาด้ วยเทคนิ ค ปั ญญาประดิ ษ ฐ์
ปฏิ บั ติ ก ารการใช้ เครื องมื อ พั ฒ นาระบบผู ้ เชี ยวชาญ
ปฏิบัติการการออกแบบและการพัฒนาระบบผู ้ เชี ยวชาญ

เปลียนรหัส
วิชา

เปลียนรหัส
วิชา
เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา

เปลียนรหัส
วิชา
เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา

เปลียนรหัส
วิชา
เปลียนชือ
วิชา
เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา
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หลั กสูตรเดิมฉบั บ พ.ศ. 2555
วศคพ 301 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-0)
CPE 301 Computer Engineering Laboratory
ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท างด้ านซอฟต์แวร์ และ
ฮารด์แวร์

วศคพ 310 วิศวกรรมความรู ้ 3(3-0-6)
CPE 310 Knowledge Engineering
ปั ญญาประดิษ ฐ์ เบื องต้ นนิยามวิศ วกรรมความรู ้ และระบบ
อิงความรู ้ การแสวงหาความรู ้ การแทนความรู ้ กลไกการ
อนุมานความรู ้ การออกแบบ การพัฒนา และการทดสอบ
ระบบอิงความรู ้ การประยุ กต์ใช้ ระบบอิง ความรูใ้ นงานด้ าน
ต่างๆ

วศคพ 311 วิศวกรรมระบบฟัซซี 3(3-0-6)
CPE 311 Fuzzy System Engineering
ทฤษฎี ฟั ซ ซี เซต ฟั ซ ซี ล อจิก และการคิ ด หาเหตุ ผ ลแบบ
ประมาณ ระบบการอนุมานฟั ซซี สถาปั ตยกรรมของระบบ
ฟั ซ ซี การออกแบบระบบควบคุ ม แบบฟั ซ ซี ล อจิ ก การ
ประยุกต์ใช้ ระบบฟัซซีในงานด้านต่างๆ

วศคพ 320 การโปรแกรมขั นสูง 3(2-3-4)
CPE 320 Advanced Computer Programming
หลั ก การเขีย นและออกแบบโปรแกรมขนาดใหญ่ การ
โปรแกรมแบบบนลงล่ า งและล่ า งขึ น หลั ก การตรวจสอบ
ความถูกต้ องของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบโอโอพี
การสร้ า งและใช้ งานไลบรารี หลั กการเขีย นคําอธิบายและ
เอกสารประกอบโปรแกรม

หลั กสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560
วศคพ 331 ปฏิบัติการเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ 1(0-3-0)
CPE 331 Computer Network Laboratory
ปฏิบั ติ ก ารระบบเครื อ ข่ า ยแลน ปฏิ บั ติ ก ารการรั บ ส่ ง
สัญญาณในเครือข่ายแลน ปฏิบัติการการใช้ ระบบเครือข่าย
อีเทอร์เน็ตและเครือข่ายอีเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปฏิบัติการ
การออกแบบเครือข่ายแลนแบบสวิชเครือ ข่ายแลนแบบไร้
สาย
วศคพ 310 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
CPE 310 Artificial Intelligence
ความรู ้ เบื องต้ นเกี ยวกับปั ญ ญาประดิษฐ์ วิธีการแก้ ปัญ หา
ด้ วยเทคนิคปั ญญาประดิษ ฐ์ วิ ศ วกรรมความรู ้ แ ละระบบ
ผู ้ เชี ยวชาญ วิ ธีก ารแทนความรู ้ กลไกการอนุ ม านความรู ้
เครื องมือ พั ฒนาระบบผู ้ เชี ยวชาญ การออกแบบและการ
พัฒนาระบบผู ้ เชียวชาญ การประยุกต์ใช้ ปัญญาประดิษฐ์และ
ระบบผู ้ เชียวชาญสําหรับงานด้ านระบบควบคุมอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์เบื องต้ น
วศคพ 312 วิศวกรรมระบบฟัซซี 3(3-0-6)
CPE 312 Fuzzy System Engineering
ทฤษฎี ฟั ซ ซี เซต ฟั ซ ซี ล อจิก และการคิ ด หาเหตุ ผ ลแบบ
ประมาณ ระบบการอนุมานฟั ซซี สถาปั ตยกรรมของระบบ
ฟั ซ ซี การออกแบบระบบควบคุม แบบฟั ซ ซีล อจิ ก การ
ประยุ ก ต์ใ ช้ ระบบฟั ซ ซี ในงานด้ า นระบบควบคุ ม อัตโนมัติ
เบื องต้ น

หมายเหตุ
เปลียนรหัส
วิชา
เปลียนชือ
วิชา
เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลียนชือ
วิชา
เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา

วศคพ 222 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั นสูง 3(23-4)
CPE 222 Advanced Computer Programming
หลักไวยากรณ์ภาษาระดับ สูง คุณลักษณะของเทคโนโลยี
ภาษาระดับสูง พื นฐานของหลักการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ
การกําหนดสาระสาคัญ การห่อหุ ้ ม แพ็คเกจ การประกาศตัว
แปร ค่าหลัก ชนิดของข้ อมูล นิพจน์และคําสังลําดับควบคุม
การทํ างาน แถวลําดับ การออกแบบคลาส การสืบทอด การ
พ้ อ งรูปคําสัง การเรียกคํา สั งเกินกําลัง คลาสชนิดต่ างๆ
วิธีก ารจัดการกั บเหตุการณ์เฉพาะ การรับค่าและแสดงค่ า
การติดต่อกับรูปแบบกราฟิ กส์ การจัดการกับเหตุการณ์ สาย
โยงใย การเขียนโปรแกรมจําลองเบื องต้ นและการเขีย น
โปรแกรมประยุกต์ใช้ งานกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จริง

เปลียนรหัส
วิชา
เปลียนชือ
วิชา
เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา

เปลียนรหัส
วิชา
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หลั กสูตรเดิมฉบั บ พ.ศ. 2555
วศคพ 331 ระบบควบคุมสํ าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CPE 331 Control Systems for Computer Engineering
แบบจํ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบต่าง ๆ การควบคุม
แบบวงปิ ดและแบบวงเปิ ด ฟั งก์ชันการถ่ายโอน กราฟการ
ไหลของสัญญาณการออกแบบของระบบควบคุมและการ
วิเคราะห์ ในโดเมนเวลาและโดเมนความถี วิธีท างเดินราก
แผนภูมิ ไ นควิ ส ท์ แผนภู มิ โ บเด เสถี ย รภาพของระบบ
ควบคุม

หลั กสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
วศคพ 334 ระบบควบคุมสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปลียนรหัส
3(3-0-6)
วิชา
CPE 334 Control Systems for Computer Engineering
เปลียน
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบต่าง ๆ การควบคุม คําอธิบาย
แบบวงปิ ดและแบบวงเปิ ด ฟั งก์ชั นการถ่ายโอน กราฟการ รายวิชา
ไหลของสัญ ญาณ เสถี ย รภาพของระบบควบคุม การ
วิเคราะห์ระบบควบคุมในขอบเขตของเวลา วิธีทางเดินราก
การวิเคราะห์ระบบควบคุมในขอบเขตของความถี แผนภูมิ
โบด การชดเชยค่าต่างๆ ของระบบควบคุมในขอบเขตของ
เวลาและความถี และการใช้ โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ใ นการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมเบื องต้ น

วศคพ 341 โครงสร้ างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CPE 341 Computer Architectureand Organization
การแนะนําสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยควบคุม ระบบหน่วยความจํา ระบบการจัดการ
คู่ ข นานระบบการจั ด การร่ ว ม การลดทอนชุ ด คํา สั งใน
คอมพิวเตอร์ (RISC) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ภาพรวมของสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์

วศคพ 341 โครงสร้ างและสถาปั ตยกรรมคอมพิ วเตอร์ เปลียน
3(3-0-6)
คําอธิบาย
CPE 341 Computer Architectureand Organization
รายวิชา
พื นฐานคอมพิ วเตอร์ การคํา นวณทางเลขคณิ ตสาหรั บ
คอมพิวเตอร์ หลัก การการนําเสนอข้ อมูล และการส่งข้ อมู ล
โครงสร้ างและสถาปั ต ยกรรมของระบบหน่ วยความจํา
หน่วยความจําแทรกสลับ บัส แคช การเชือมต่อ และการ
ติดต่อสือสารระบบย่อยของอุปกรณ์ การวิเคราะห์สมรรถนะ
และการเสริมสมรรถนะ โครงสร้ างของหน่ วยประมวลผล
กลาง การจัดการคําสังแบบขนาน สถาปั ตยกรรมสายท่อ
เทคโนโลยีของมัล ติโพรเซสเซอร์ การลดทอนชุ ดคํา สั งใน
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื องต้ น

วศคพ 342 ระบบสมองกลฝังตัว 3(3-0-6)
CPE 342 Embedded Systems
พื นฐานของซอฟแวร์ในระบบสมองกลฝังตัวการประยุ ก ต์
ระบบสมองกลฝังตัวสถาปั ตยกรรมของระบบสมองกลฝัง
ตัวการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสภาวะแวดล้ อ มของการ
พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวการพัฒนาซอฟแวร์ระบบสมอง
กลฝังตัวตัวอย่างของการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว

วศคพ 440 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-3-4)
เปลียนรหัส
CPE 440 Embedded Systems
วิชา
พื นฐานของซอฟแวร์ใ นระบบสมองกลฝังตัวการประยุ ก ต์
ระบบสมองกลฝังตัวสถาปั ตยกรรมของระบบสมองกลฝัง
ตัวการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสภาวะแวดล้ อ มของการ
พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวการพัฒนาซอฟแวร์ระบบสมอง
กลฝังตัวตัวอย่างของการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
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หลั กสูตรเดิมฉบั บ พ.ศ. 2555
วศคพ 410 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6)
CPE 410 Image Processing
ระบบประมวลผลภาพ การเห็นและโมเดลคณิตศาสตร์ของ
ภาพ การแซมปลิ ง การคํา นวณ เชิ ง ตัว เลข ฟูเ รี ย ทราส
ฟอร์ม คุณสมบัติการแปลงภาพ การทํ าให้ ภาพดีขึ น การทํา
ให้ ภาพเรียบ การทํ าภาพให้ คมชั ดขึ น การประมวลผลภาพ
ให้ เป็ นสีเทียม การแยกส่วนสัญญาณและการให้ ความหมาย

วศคพ 420 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
CPE 420 Software Engineering
หลักการออกแบบเครืองมือ และเทคนิก ารออกแบบทอป
ดาวน์และแบบโมดูลาร์เครืองมือซอฟต์แวร์ การแก้ ไข การ
ทดสอบข้ อ มูล ความเชือถื อ ได้ ของซอฟต์ แ วร์ ความคาด
เคลื อนความผิ ด พลาดและการประมาณความเชื อถื อ
แบบจํ าลอง แบบจํ าลองทีมีอยู่ จริง เทคนิคการจัดการ การ
ประมาณราคา การรักษาซอฟต์แวร์
วศคพ 450 การออกแบบองค์กรดิจิตัล 3(3-0-6)
CPE 450 Digital Enterprise Design
การบริหารองค์กรดิจิตอล บทบาทของระบบสารสนเทศใน
องค์กร ระบบสารสนเทศ องค์ก ร และกระบวนการธุรกิจ
การพาณิช ย์ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ รั ฐบาลอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ การ
บริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์และแหล่งข้อมูล การบริหาร
ความรู ้ แ ละปั ญญาประดิษฐ์ ระบบสนับสนุ นการตัดสินใจ
ของผู ้ บริหาร ผลกระทบทางจริย ธรรมและสัง คมของระบบ
สารสนเทศ การออกแบบองค์ ก รใหม่ โดยใช้ ระบบ
สารสนเทศ
วศคพ 462 กฎหมายและจริยธรรมด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2(2-0-4)
EE 462 Law and Ethic for Information Technology
ระเบี ย บ กฎ กติก า มรรยาททางสังคมที เกียวข้ อ งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกฎหมายธุรกรรมทาง
อี เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ กฎหมายลายมื อ ชื ออี เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์
กฎหมายการคุ ้ มครองข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คล กฎหมาย
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายการโอนเงินทางอี
เล็ก ทรอนิ ค ส์ กฎหมายการพั ฒ นาโครงสร้ างพื นฐาน
สารสนเทศ กฎหมายเทคโนโลยีระหว่างประเทศและการ

หลั กสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560
วศคพ 313 การประมวลผลภาพดิจิตัล 3(3-0-6)
CPE 313 Digital Image Processing
แนะนําการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลเบื องต้ น หลักการภาพ
เชิงดิจิทัล หลักการการทําให้ ภาพดีขึ น การปรับปรุงภาพใน
พิส ัยเชิงพื นที การปรับปรุงภาพในพิสัยความถี การซ่อมคืน
สภาพภาพ การทําภาพให้ คมชัดขึ น การประมวลผลภาพสี
การประมวลผลภาพเชิงสัณฐาน การแบ่ งส่วนภาพ การแบ่ ง
ส่วนภาพด้ วยลวดลาย การหาขอบของวัตถุ ใ นภาพและการ
อธิบ ายรูปร่ า งของวัต ถุใ นภาพ การประมวลผลภาพด้ วย
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ แ ละการประยุ ก ต์ก ารประมวลผล
ภาพเข้ ากับงานวิจัย
วศคพ 420 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
CPE 420 Software Engineering
ความรู ้ เบื องต้ นเกี ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการ
ทางวิศ วกรรมซอฟต์แ วร์ แบบจําลองกระบวนการพั ฒนา
ระบบ แบบจํา ลองกระบวนการอาไจล วิศ วกรรมความ
ต้ อ งการ การทดสอบซอฟต์แ วร์ และการบริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์

หมายเหตุ
เปลียนรหัส
วิชา
เปลียนชือวิชา
เ ป ลี ย น
คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

วศคพ 421 การออกแบบองค์กรดิจิทัล 3(3-0-6)
CPE 421 Digital Enterprise Design
บทบาทและความสํ าคัญของระบบสารสนเทศในองค์กร การ
บริหารจัดการองค์กรดิจิท ัล ระบบการวางแผนบริหารธุรกิจ
ขององค์กร ระบบบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน ระบบบริหาร
ความสั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า ระบบการจั ด การความรู ้ ระบบ
สนั บสนุนการตัดสิน ใจของผู้ บ ริห าร การออกแบบองค์ก ร
ใหม่โดยใช้ ระบบสารสนเทศ

เปลียนรหัส
วิชา
เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา

เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา

วศคพ 422 กฎหมายและจริยธรรมด้ านเทคโนโลยี
เปลียนรหัส
สารสนเทศ 1(1-0-2)
วิชา
CPE 422 Law and Ethic for Information Technology
ระเบี ย บ กฎ กติก า มรรยาททางสั งคมที เกี ยวข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกฎหมายธุรกรรมทางอี
เล็กทรอนิคส์ กฎหมายลายมือชืออีเล็กทรอนิคส์ กฎหมาย
การคุ ้ มครองข้ อ มูล ส่วนบุคคล กฎหมายอาชญากรรมทาง
คอมพิ วเตอร์ กฎหมายการโอนเงิ น ทางอีเ ล็กทรอนิ ค ส์
กฎหมายการพัฒนาโครงสร้ างพื นฐานสารสนเทศ กฎหมาย
เทคโนโลยีระหว่างประเทศและการสือสารระหว่างประเทศ
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สือสารระหว่างประเทศ
วศคพ 402 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0)
CPE 402 Pre-Cooperative Education
การ เต รี ย มค วามพร้ อ มก่ อน ไปฝึ ก งา น ทั งใน งาน
อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานทีเกียวข้ อง

วศคพ 402 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) เปลียนชือวิชา
CPE 402 Pre-Cooperative Education
กา รเ ต รี ยม คว าม พร้ อ มก่ อ น ไปฝึ ก งา น ทั งใ น งาน
อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานทีเกียวข้อง

4. กลุ่มวิชาเอกเลือก
หลั กสูตรเดิมฉบั บ พ.ศ. 2555
วศคพ 411 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6)
CPE 411 Artificial Neural Networks
แนะนํา โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ประเภทของโครงข่ า ย
ประสาทเทีย ม หลักการในการจดจํา รูป แบบของโครงข่าย
ประสาทเที ย ม กระบวนการเรี ยนรู ้ และอั ล กอริ ทึ ม
อั ล กอริ ทึ ม แบบแพร่ ก ระจายย้ อนกลั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้
โครงข่ายประสาทเทียมในงานวิศวกรรมผู ้ เชี ยวชาญแบบฟั ซ
ซี การออกแบบระบบผู้ เชี ยวชาญแบบเฟรม การออกแบบ
ระบบผู ้ เชี ยวชาญแบบ CBR

หลั กสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
วศคพ 410 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6)
เปลียนรหัส
CPE 410 Artificial Neural Networks
วิชา
แนะนํา โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ประเภทของโครงข่ า ย
ประสาทเทีย ม หลักการในการจดจํารูป แบบของโครงข่า ย
ประสาทเที ย ม กระบวนการเรี ยนรู ้ และอั ล กอริ ทึ ม
อั ล กอริ ท ึม แบบแพร่ ก ระจายย้ อนกลั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้
โครงข่ายประสาทเทียมในงานวิศวกรรมผู ้ เชี ยวชาญแบบฟั ซ
ซี การออกแบบระบบผู ้ เชี ยวชาญแบบเฟรม การออกแบบ
ระบบผู ้ เชี ยวชาญแบบ CBR

ไม่มีรายวิชานี ในกลุ่มวิชาเอกเลือก

วศคพ 412 การประมวลผลสัญญาณดิจติ ัล 3(3-0-6)
เพิ มเติมจาก
CPE 412 Digital Signal Processing
หลักสูตร
การแทน การวิเคราะห์ และการออกแบบสัญญาณระบบ 2555
แบบไม่ต่อเนืองทางเวลา การแปลงแบบ Z และการแปลงฟู
ริเยร์ แบบไม่ ต่อเนือง ขั นตอนวิธีก ารแปลงแบบฟาสต์ฟูริ
เยร์ การออกแบบระบบกรองสัญญาณแบบเรียกซํา และไม่
เรียกซําทางเวลาและความถี การประมาณสเปคตรัมกําลัง
และการประยุ ก ต์ก ารประมวลสัญ ญาณดิจิทัล กับการออก
เสียงและการประมวลภาพลักษณ์

ไม่มีรายวิชานี ในกลุ่มวิชาเอกเลือก

วศคพ 441 วิศวกรรมการจัดเก็บข้ อมูล 3(3-0-6)
เพิ มเติมจาก
CPE 441 Data Storage Engineering
หลักสูตร
วิวัฒนาการการพั ฒนาการจัดเก็บ ข้ อ มูล หลักการพื นฐาน 2555
ของการจัดเก็บข้ อ มู ลชนิดต่า งๆ การจัดเก็บข้ อมูล ชนิดโซ
ลิดสเตท หลัก การการอ่ านและการบั นทึก ข้ อ มู ลของการ
จั ด เก็บ ข้ อมู ล ชนิ ด โซลิ ด สเตท การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ชนิ ด
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ หลักการการอ่านและการบั นทึกข้ อ มูลของ
การจัด เก็บ ข้ อ มู ล ชนิ ด ฮาร์ ดดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟ การประมวลผล
สัญญาณสําหรับ การอ่ านข้ อ มู ล ของการจัด เก็บข้ อ มูล ชนิ ด
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ การพัฒนาการจัดเก็บข้ อมูลชนิดฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟในปัจจุบันและอนาคต
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หลั กสูตรเดิมฉบั บ พ.ศ. 2555
วศคพ 465 หั วข้ อ ขั นสูง ทางวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ 1
3(3-0-6)
CPE 465 Advanced Topics in Computer Engineering
I
หัวข้อพิเศษความก้ าวหน้ าและทีกําลังเป็ นทีน่าสนใจในทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศคพ 466 หั วข้ อ ขั นสูง ทางวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ 2
3(3-0-6)
CPE 466 Advanced Topics in Computer Engineering
II
หัวข้อพิเศษความก้ าวหน้ าและทีกําลังเป็ นทีน่าสนใจในทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่มีรายวิชานี ในกลุ่มวิชาเอกเลือก

ไม่มีรายวิชานี ในกลุ่มวิชาเอกเลือก

หลั กสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560
วศคพ 465 หั วข้ อ ขั นสูงทางวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ 1
3(3-0-6)
CPE 465 Advanced Topics in Computer Engineering
I
หัวข้อพิเศษทีน่าสนใจในปัจจุบันของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางด้านเทคโนโลยีเพืองานประยุกต์
วศคพ 466 หั วข้ อ ขั นสูงทางวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ 2
3(3-0-6)
CPE 466 Advanced Topics in Computer Engineering
II
หัวข้อพิเศษทีน่าสนใจในปัจจุบันของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
วศคพ 467 หั วข้ อ ขั นสูงทางวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ 3
3(3-0-6)
CPE 467 Advanced Topics in Computer Engineering
III
หัวข้อพิเศษทีน่าสนใจในปัจจุบันของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางด้านโครงสร้ างพื นฐานของระบบคอมพิวเตอร์
วศคพ 468 หั วข้ อ ขั นสูงทางวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ 4
3(3-0-6)
CPE 468 Advanced Topics in Computer Engineering
IIII
หัวข้อพิเศษทีน่าสนใจในปัจจุบันของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา

เปลียน
คําอธิบาย
รายวิชา

เพิ มเติมจาก
หลักสูตร
2555

เพิ มเติมจาก
หลักสูตร
2555
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