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หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา ศูนยรั์งสิต  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  

 
หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย:             หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  ภาษาองักฤษ:         Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย   ช่ือเตม็ วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    ช่ือยอ่ วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็  Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
     ช่ือยอ่  B. Eng. (Computer Engineering) 

3.  วชิาเอก  
- ไม่มี - 

4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
             ไม่นอ้ยกวา่ 145  หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
      5.1 รูปแบบ 

เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญา 4 ปี  
      5.2 ภาษาทีใ่ช้ 

หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 
      5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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      5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

      5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
       6.1 สถานภาพของหลกัสูตร 

- หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

- ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 
 6.2  การพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
  -ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 18/2555 
   เม่ือวนัท่ี  3  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 
  -ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัดา้นหลกัสูตรและการจดัการศึกษา  
    ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี  4  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 
  -ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2555 
    เม่ือวนัท่ี  24  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวศิวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
      (1) วศิวกรคอมพิวเตอร์ 
 (2) นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
 (3) นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน 
 (4) นกัเขียนโปรแกรมหรือผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ 
 (5) ผูดู้แลระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย 
 (6) ผูจ้ดัการโครงการทางดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยสีารสสนเทศ 
 (7) นกัพฒันาเวบ็ไซต ์
 (8) ผูจ้ดัการซอฟตแ์วร์ 
 (9) หวัหนา้ศูนยค์อมพิวเตอร์หรือผูบ้ริหารหน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (10) ต าแหน่งงานอ่ืน ๆ ท่ีมีการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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9.  ช่ือ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวชิาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลกัสูตร     

  ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาทีจ่บ 

1. ทวศีกัด์ิ  กิจกาญจนารัตน์ 
3 1002 01227 xx x 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Electrical Engineering) ,Polytechnic 
Institute of New York University, U.S.A, 
2545 
M.S. (Electrical Engineering) , Columbia 
University , U.S.A,  2538 

   M.Eng. (Computer Science) ,Asian Institute 
of Technology ,2534 

   B.Eng. (Electrical Engineering) , Kasetsart  
University ,2532 

2. ชนาทิพย ์นามเปรมปรีด์ิ 
3 1001 01037 xx x 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Computer Science) ,University of 
California at San Diego, U.S.A, 2545 
M.Eng. (Electrical Engineering and 
Computer Science) Massachusetts Institute 
of Technology, U.S.A,  2540 
B.S. (Computer Science and Engineering) 
Massachusetts Institute of Technology, 
U.S.A, 2539 

3. ชุมพล บุญมี 
3 1006 01641 xx x 

อาจารย ์ D.Eng. (Information Science and Control 
Engineering) Nagaoka  University of 
Technology, Japan, 2541 

   M.Eng. (Electrical & Electronic System 
Engineering)  Nagaoka  University  of 
Technology , Japan, 2538 

   B.Eng. (Electrical Engineering) / Nagaoka  
University  of Technology, Japan, 2536 
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10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
      คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต  ปทุมธานี 

11.  ความจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  
สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ ท่ีน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตรเป็นไปตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 Conceptual Framework) ท่ี
ระบุถึงความตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเ ทศเป็น
จ านวนมาก เพื่อรองรับต่อการพฒันาและขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
 การวางแผนหลักสูตรได้ค  านึงถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบนัท่ีการส่ือสารไร้ขีด
พรมแดน การใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนและเคร่ือง
คอมพิวเตอร์วางตัก เพื่อติดต่อส่ือสารกันผ่านทางเครือข่ายความเร็วสูงได้กลายเป็นเร่ืองปกติทั่วไป 
โครงสร้างของระบบการส่ือสารไดมี้การพฒันาให้สามารถส่งขอ้มูลดว้ยความเร็วท่ีสูงเพียงพอต่อการใช้
โปรแกรมประยกุตแ์บบส่ือประสมได ้ ส่ิงเหล่าน้ีไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตทางสังคม
และวฒันธรรมของประเทศเป็นอยา่งมาก ซ่ึงการพฒันาดงักล่าว จ าเป็นจะตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเข้าใจในบริบทดังกล่าว เพื่อช่วยช้ีน าและ
ขบัเคล่ือนให้การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตทางสังคมและ
วฒันธรรรมไทย 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

      12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
วตัถุประสงค์หลกัของการปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังน้ีของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก็คือ เพื่อปรับเน้ือหาวิชาต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นหลกัสูตรให้ทนัสมยัให้
สอดรับกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เพื่อให้บณัฑิตท่ีจบการศึกษา มีทกัษะและขีด
ความสามารถระดับสูงตรงตามความต้องการของประเทศ สามารถบริหารจดัการองค์ความรู้ทางด้าน
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเป็นระบบ ท าการวิจยัพฒันาหรือสร้างองคค์วามรู้
ตลอดจนประยุกตเ์ทคโนโลยีทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกบัวิถีชีวิตของคน
ไทยโดยเขา้ใจในผลกระทบของเทคโนโลยีทางด้านน้ีกับสังคม นอกจากน้ี บณัฑิตท่ีจบการศึกษาจาก
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หลกัสูตรจะตอ้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตน และเคารพในสิทธ์ิ
ของผูอ่ื้น 

      12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

เน้ือหาในวชิาต่าง ๆ ของหลกัสูตร จะสนบัสนุนให้เกิดการพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นกัศึกษา 
สามารถต่อยอดการไปสู่งานวจิยั สนบัสนุนการใหบ้ริการวชิาการต่อสังคมซ่ึงจะมุ่งไปสู่การเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 

13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอื่นของสถาบัน 
13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะหรือหลกัสูตรอืน่ 
 13.1.1 รายวชิาทีจั่ดสอนโดยคณะอืน่ 

    มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม  3 หน่วยกิต 
    TU 100 Civic Education 
    มธ. 110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์   2 หน่วยกิต 
    TU 110 Integrated Humanities 
    มธ. 120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์   2 หน่วยกิต 
    TU 120 Integrated Social Sciences 
    มธ. 130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต 
    TU 130 Integrated Science and Technology     
    ท. 161 การใชภ้าษาไทย      3 หน่วยกิต 
    TH 161 Thai Usage  
    สษ. 070 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1     0 หน่วยกิต 
    EL 070 English Course 1 
    สษ.171 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2     3 หน่วยกิต 
    EL 171 English Course 2 
    สษ. 172 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3     3 หน่วยกิต 
    EL 172 English Course 3 
    วท.123 เคมีพื้นฐาน     3 หน่วยกิต 
    SC 123 Fundamental Chemistry 
    วท.173 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน    1 หน่วยกิต 
    SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory 
    สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน   3 หน่วยกิต 
    EL 202 English for Work 
    น.209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3 หน่วยกิต 
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    LA 209 Civil and Commercial Law 
    น.249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 3 หน่วยกิต 
    LA 249 Introduction to Intellectual Property 
    พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้     3 หน่วยกิต  
    BA 291  Introduction of Business 
    ทม. 201   หลกัการบริหาร 3 หน่วยกิต 
    HR 201  Principles of Management 
    ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 3 หน่วยกิต 
    EC 213 Introductory Microeconomics 
 วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1    3 หน่วยกิต 
 SC 133 Physics for Engineers 1 
 วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2    3 หน่วยกิต 
 SC 134 Physics for Engineers 2 
 วท. 183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1   1 หน่วยกิต 
 SC 183 Physics for Engineers Laboratory 1 
 วท. 184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   1 หน่วยกิต 
 SC 184 Physics for Engineers Laboratory 2 
 ค.  111 แคลคูลสัพื้นฐาน     3 หน่วยกิต 
 MA 111 Fundamentals of Calculus 
 ค. 112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์  3 หน่วยกิต 
 MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
 ค.  214 สมการเชิงอนุพนัธ์    3 หน่วยกิต 
 MA 214 Differential Equations 
  13.1.2 รายวชิาทีจั่ดสอนโดยภาควชิาอื่นของคณะ 

วย. 100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร    0 หน่วยกิต 
CE 100 Ethics for Engineers  
วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 1 หน่วยกิต 
CE 101 Introduction to Engineering Profession 
วย. 106 เทคนิคในการส่ือสารและน าเสนอ   2 หน่วยกิต 
CE 106 Communication and Presentation Technique 
วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม                                 3 หน่วยกิต 
ME 100 Engineering Graphics 
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    วค. 106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน   3 หน่วยกิต 
    AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy 
    วอ. 121 วสัดุวศิวกรรม 1  3 หน่วยกิต 
    IE 121 Engineering Materials I 
       13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอื่นทีต้่องมาเรียน 
    มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 3 หน่วยกิต 
    TU 156 Introduction to Computers and Programming 
       13.3 การบริหารจัดการ      
              คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าหน้าท่ี
ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ภาควิชา คณะและสาขาวิชาอ่ืน ในดา้นเน้ือหาวิชา กระบวนการจดัการเรียน
การสอน และการประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องวิชา ตลอดจน ดูแลและควบคุมคุณภาพ
และการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
  1.1  ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เนน้การเรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งในทางทฤษฎีและในการ
คิดออกแบบการประยุกต์ใช้งาน และเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้เลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีหลากหลายตาม
ความตอ้งการ เพื่อผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ซ่ึงถือเป็นวิชาชีพหน่ึงท่ีมีความส าคญัและมีบทบาทต่อสังคม
ดิจิตอลในปัจจุบนั นอกจากน้ี หลกัสูตรยงัมุ่งเน้นส่งเสริมให้นกัศึกษาศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ดว้ย
ตนเอง มีความยึดมัน่ในจริยธรรม มีจรรยาบรรณของการเป็นวิศวกร และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และสามารถต่อยอดองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในการท าวจิยัและการศึกษาขั้นสูงต่อไป 

 1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.2.2  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะ และความพร้อมในการรับการถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี
ระดบัสูง 

1.2.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความใฝ่รู้ หมัน่แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
1.2.4  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและมีความซ่ือสัตยใ์นวิชาชีพ
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี  
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

- ปรับปรุงหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ใหมี้มาตรฐานไม่ต ่ากวา่
ท่ี สกอ. ก าหนด 

- ติดตามการประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- เชิญผูเ้ช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาหลกัสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลกัสูตร 

- ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 
และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามการเปล่ียนแปลงความ
ตอ้งการดา้นบุคลากรของ
ภาคอุตสาหกรรม 

- ขอ้มูลแบบสอบถามเพื่อการ
ปรับปรุงฯ  

 
- พฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการ
สอน และบริการวชิาการใหมี้
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางการพฒันางานอุตสาหกรรมไป
ปฏิบติังานจริง 

- สนบัสนุนโครงการบริการวชิาการ
แก่สังคม 
- สนบัสนุนใหเ้กิดโครงการความ
ร่วมมือกบัภาคเอกชน 

- ปริมาณงานบริการวชิาการ 
และโครงการความร่วมมือกบั
ภาคเอกชน 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1  ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใชเ้วลาการศึกษา  
ไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์  แต่ใหเ้พิ่มชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาใหก้บัภาคปกติ   

การคิดหน่วยกิตเป็นดงัน้ี 
1. วชิาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
2. วชิาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบติั) 2 หรือ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ใชเ้วลาฝึก 3-6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาค

การศึกษาปกติรวม 45-90 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
4. โครงงานทางดา้นวิศวกรรม นกัศึกษาใชเ้วลาฝึกปฏิบติั (ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา) 3 

ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีท่ี 3
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      1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
              -  ไม่มี  - 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วนั – เวลาราชการปกติ 
 ภาคการศึกษาท่ี 1          เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2      เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
 ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

    2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555) ขอ้ 7   
            วธีิการคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งผ่านการสอบคดัเลือก และ/หรือ การสอบสัมภาษณ์ ตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

     2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
(1) นักศึกษาตอ้งปรับตวัให้เข้ากบัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาท่ีขนาดห้องเรียนมกัมี

ขนาดใหญ่ และมีนกัศึกษาในหอ้งบรรยายเป็นจ านวนมาก 
(2) เน้ือหาวชิามีปริมาณมาก และใชเ้วลาในการเรียนมาก 
(3) นกัศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งอยูห่อพกั ท าใหมี้อิสระมากข้ึน จึงมกัมีปัญหาในการควบคุมตนเอง 

     2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
           กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา คือ  

(1) จดัระบบให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรคอยแนะแนวทางในการปรับตวัของ
นกัศึกษา 

(2) จดัระบบเสริมทกัษะความรู้พื้นฐาน เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในวชิาการพื้นฐานเป็นอยา่งดี 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป 

(3) ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร รม เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร รค์  เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า รู้ จัก ใ ช้ เ ว ล า อ ย่ า ง มี คุ ณ ค่ า
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     2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนกัศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีท่ี 2  30 30 30 30 
ชั้นปีท่ี 3   30 30 30 
ชั้นปีท่ี 4    30 30 
รวม 30 60 90 120 120 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - 30 30 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  (ต่อปี) 
  ใชง้บประมาณแผน่ดินและงบประมาณรายไดป้ระจ าปีของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ดงัน้ี 
งบบุคลากร   7,667,879 บาท 
1. ค่าจา้งชัว่คราว/เงินเดือน 7,667,879 บาท 
งบด าเนินการ   48,772,410 บาท 
1.หมวดค่าตอบแทนค่าใชส้อย 48,468,410 บาท 
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค 304,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน   41,002,500 บาท 
งบรายจ่ายอืน่   2,000,000 บาท 
งบสวสัดิการ   2,779,000 บาท 
งบลงทุน   26,313,000 บาท 
1.ครุภณัฑ์   20,073,000 บาท 
2.ส่ิงก่อสร้าง   6,240,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน   128,534,789 บาท 

 ค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตร 38,039 บาทต่อปี โดยมีการบริหารจดัการเป็น
โครงการปกติ
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 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้ามี) 
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 
ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555) ขอ้ 10.10 และ ขอ้ 15  
 2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์  และเง่ือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาขา้มโครงการและการจดทะเบียน
ศึกษารายวชิาขา้มสถาบนัอุดมศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

     3.1 หลกัสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกติและระยะเวลาศึกษา 
        จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  145  หน่วยกิต 
 ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา  นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลกัสูตรอยา่งนอ้ย 7 ภาคการศึกษาปกติ  และอยา่งมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
 

 3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 
 นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่นอ้ยกวา่ 145 หน่วยกิต โดยไดศึ้กษารายวิชา
ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองคป์ระกอบและขอ้ก าหนดของหลกัสูตร ดงัน้ี  

1.  วชิาศึกษาทัว่ไป     30 หน่วยกติ 
2.  วชิาเฉพาะ                  109 หน่วยกติ 
 2.1 วชิาแกน      24 หน่วยกิต 
       2.1.1  วชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 17          หน่วยกิต 
       2.1.2 วชิาพื้นฐานทางวศิวกรรม                       7   หน่วยกิต 
 2.2 วชิาเฉพาะดา้น                 64 หน่วยกิต 

       2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต ์    9 หน่วยกิต 
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      2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแ์วร์          15 หน่วยกิต 
      2.2.3    กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานระบบ                             21         หน่วยกิต 
            2.2.4   กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   19         หน่วยกิต 
 2.3 วชิาเลือก                                     21 หน่วยกิต 
      2.3.1 วชิาเลือกดา้นการออกแบบและพฒันา                6 หน่วยกิต 
      2.3.2 วชิาเลือกเฉพาะรูปแบบ   15 หน่วยกิต 
3.    วชิาเลอืกเสรี                             6 หน่วยกติ 

           3.1.3 รายวชิาในหลักสูตร 
                    3.1.3.1 รหัสวชิา 

รายวชิาในหลกัสูตรประกอบดว้ย อกัษรยอ่ 2 ตวั และเลขรหสั 3 ตวั โดยมีความหมายดงัน้ี 
อกัษรยอ่วพ. /CN หมายถึง อกัษรยอ่ของสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

          ตวัเลข   มีความหมายดงัน้ี 
          เลขหลกัหน่วย 

เลข 0-2 หมายถึง วชิาบงัคบั 
เลข 3-9 หมายถึง วชิาเลือกของสาขา 

                        เลขหลักสิบ 
เลข 0 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาทัว่ไปทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
เลข 1 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาระบบคอมพิวเตอร์ 
เลข 2 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาระบบเครือข่าย 
เลข 3 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาระบบซอฟตแ์วร์ 
เลข 4 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
เลข 5 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาปัญญาประดิษฐ ์
เลข 6 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาอ่ืนๆ 
 

เลขหลกัร้อย 
เลข 1-4 หมายถึง ชั้นปีท่ีควรเรียน 
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 3.1.3.2 รายวชิาและข้อก าหนดของหลกัสูตร 
 

1. วชิาศึกษาทัว่ไป        30 หน่วยกติ    
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต ตาม

โครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2   ส่วน คือ 
ส่วนที ่  1: ประกอบดว้ยรายวชิาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดให้นกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียน จ านวน 21 หน่วยกิต 

ดงัต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)
หมวดมนุษยศาสตร์ บงัคบั 1 วชิา 2 หน่วยกิต 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์     2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities 
หมวดสังคมศาสตร์ บงัคบั 2 วชิา 5 หน่วยกิต 
มธ. 100  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสังคม    3 (3-0-6)  
TU 100  Civic Education 
มธ. 120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์     2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
:วทิยาศาสตร์ บงัคบั 1 วชิา 2 หน่วยกิต 
มธ. 130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    2 (2-0-4) 
TU 130  Integrated Science and Technology 
:คณติศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์ บงัคบั 1 วชิา 3 หน่วยกิต 
มธ. 156  คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้   3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computer and Programming 
หมวดภาษา 
ท. 161  การใชภ้าษาไทย        3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 
สษ. 070  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 
สษ.171  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2       3 (3-0-6) 
EL 171  English Course 2
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สษ. 172  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3       3 (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 

 
ส่วนที ่2:  ประกอบดว้ย รายวชิาท่ีทางคณะก าหนดให้นกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียน โดยนกัศึกษาตอ้งศึกษา

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวร้วมไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 
ก. บังคับ 3 วชิา 7 หน่วยกติ 
วท. 123  เคมีพื้นฐาน        3 (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
วท. 173  ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน       1 (0-3-0) 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
สษ. 202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน      3 (3-0-6) 
EL 202  English For Work 
ข. บังคับเลอืก 1 วชิา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ จากวชิาดังต่อไปนี้ 
วค. 106  ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน   3 (3-0-6) 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 
วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ     2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
น. 209  หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์     3 (3-0-6) 
LA209  Civil and Commercial Law 
น. 249  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา    3 (3-0-6) 
LA249  Introduction to Intellectual Property 
พบ.291  ธุรกิจเบ้ืองตน้        3 (3-0-6) 
BA 291  Introduction of Business 
ทม. 201  หลกัการบริหาร        3 (3-0-6) 
HR 201  Principles of Management 
ศ. 213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
EC 213  Introductory Microeconomics 
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2.   วชิาเฉพาะ       109 หน่วยกติ 
2.1 วชิาแกน          24 หน่วยกติ 

2.1.1 วชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์   17 หน่วยกติ 
วท. 133   ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1      3 (3-0-6) 
SC 133    Physics for Engineers I 
วท. 134   ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2      3 (3-0-6) 
SC 134    Physics for Engineers 2 
วท. 183   ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1     1 (0-3-0) 
SC 183   Physics for Engineers Laboratory I 
วท. 184   ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2     1 (0-3-0) 
SC 184    Physics for Engineers Laboratory II 
ค.  111    แคลคูลสัพื้นฐาน       3 (3-0-6) 
MA 111  Fundamentals of Calculus 
ค.112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์    3 (3-0-6) 
MA112   Analytic Geometry and Applied Calculus 
ค.  214  สมการเชิงอนุพนัธ์      3 (3-0-6) 
MA214  Differential Equations     
 

2.1.2 วชิาพืน้ฐานทางวิศวกรรม     7 หน่วยกติ 
วก. 100   กราฟิกวศิวกรรม       3 (2-3-4) 
ME 100   Engineering Graphics 
วย. 100   จริยธรรมส าหรับวศิวกร      0 (0-0-0) 
CE 100   Ethics for Engineers 
วย. 101   ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวิศวกรรมศาสตร์   1 (1-0-2) 
CE 101   Introduction to Engineering Profession 
วอ. 121  วสัดุวศิวกรรม 1       3 (3-0-6) 
IE 121  Engineering Materials I 
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2.2 วชิาเฉพาะด้าน       64 หน่วยกติ 
2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต ์       9  หน่วยกิต 

วพ. 330  ระบบฐานขอ้มูล       3 (3-0-6) 
CN 330  Database Systems 
วพ. 350  ปัญญาประดิษฐ์       3 (3-0-6) 
CN 350  Artificial Intelligence 
วฟ. 210   สัญญาณและระบบ      3 (3-0-6) 
LE  210  Signals and Systems 
 2.2.2  กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแ์วร์    15          หน่วยกิต 
วพ.201  การโปรแกรมเชิงว ัตถุ      4 (4-0-8) 
CN 201  Object-Oriented Programming 
วพ. 300  การฝึกฝนการโปรแกรม 1     1 (0-3-0) 
CN 300  Programming Practice I 
วพ. 302  การฝึกฝนการโปรแกรม 2     1 (0-3-0) 
CN 302  Programming Practice II 
วพ. 340  วศิวกรรมซอฟตแ์วร์      3 (3-0-6) 
CN 340  Software Engineering 
วพ. 341  การวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ   3 (3-0-6)  
CN 341  Object-Oriented Analysis and Design 
วพ. 342  การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็    3 (3-0-6) 
CN 342  Web Application Development 
 2.2.3  กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ     21           หน่วยกิต 
วพ. 200  คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง     3 (3-0-6) 
CN 200  Discrete Mathematics 
วพ. 202  โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 1     3 (3-0-6) 
CN  202  Data Structures and Algorithms I 
วพ. 260  ทฤษฏีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มทาง   3 (3-0-6) 
  วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
CN 260  Probability Theory and Random Processes for 
วพ. 301  โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 2     3 (3-0-6) 
CN  301  Data Structures and Algorithms II 
วพ. 320  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1   3 (3-0-6) 
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CN 320  Data Communication and Computer Networks I 
วพ. 321  การรักษาความปลอดภยับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 
CN 321  Computer Network Security 
วพ. 331  ระบบปฏิบติัการ       3 (3-0-6) 
CN 331  Operating Systems 
        2.2.4  กลุ่มฮาร์ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   19   หน่วยกิต 
วพ. 210  การออกแบบวงจรดิจิตอลทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  3 (3-0-6) 
CN 210  Digital Circuits Design in Computer Engineering 
วพ. 211  การสังเคราะห์วงจรดิจิตอล     3 (3-0-6) 
CN 211  Synthesis of Digital Circuits 
วพ. 212  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     3 (3-0-6) 
CN 212  Fundamentals of Computer Architecture 
วพ. 310  การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์    3 (3-0-6) 
CN 310  Microprocessor Systems Design 
วฟ. 201  ปฏิบติัการพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1    1 (0-3-0) 
LE 201  Basic Electrical Engineering Laboratory I 
วฟ. 240  การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า      3 (3-0-6) 
LE  240  Electric Circuit Analysis 
วฟ. 241  อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน    3 (3-0-6) 
LE  241  Basic Electronic Circuits and Devices 
 
2.3  วชิาเลอืก       21 หน่วยกติ 
 2.3.1  วชิาเลอืกด้านการออกแบบและพฒันา เลือกศึกษาวิชาดา้นการออกแบบและพฒันา 6 หน่วยกิต 
จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
วพ. 311  การพฒันาระบบไมโครโปรเซสเซอร์    3 (3-0-6) 
CN 311  Microprocessor Systems Development 
วพ. 312  การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยกุต์    3 (3-0-6) 
CN 312  Computer Application Development 
วพ. 322  การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    3 (3-0-6) 
CN 322  Computer Network Design 
วพ. 332  การปรับแต่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย     3 (3-0-6) 
CN 332  Computer Server Configuration
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 2.3.2 วชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ จ านวน 15 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษารูปแบบใดแบบหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 2.3.2.1 รูปแบบที ่1 ให้ศึกษาวชิาฝึกงาน/โครงงานทางด้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  ดงัน้ี 
วพ. 403  ฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์    0 (ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
CN 403  Computer Engineering Internship         ต่อภาคการศึกษา) 
วพ. 404  โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1    1 (0-3-0) 
CN 404  Computer Engineering Project 1 
วพ. 405  โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2    2 (0-6-0) 
CN 405  Computer Engineering Project 2 
และเลอืกศึกษาวชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบทีค่ณะก าหนดไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกติ 
 2.3.2.2 รูปแบบที ่2  ให้ศึกษาวชิาสหกจิศึกษาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์   ดงัน้ี 
วพ. 406  การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์   1 (0-3-0) 
CN 406  Preparation  for Co-operative Education in 
  Computer Engineering Preparation 
วพ. 407  สหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์       8 (ไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์ 
CN 407  Co-operative Education in Computer Engineering             ใน 1 ภาคการศึกษา) 
และเลอืกศึกษาวชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบทีค่ณะก าหนดไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ     
 วชิาเลอืกส าหรับวชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ สามารถเลือกศึกษาจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
วพ. 304  ทฤษฎีการค านวณ      3 (3-0-6) 
CN 304  Theory of Computation 
วพ. 313  การโปรแกรมภาษาวเีอชดีแอล     3 (3-0-6) 
CN 313  VHDL Programming 
วพ. 315  ผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์ชั้นสูง     3(3-0-6) 
CN 315  Advanced System Administration 
วพ. 316  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 3(3-0-6) 
CN 316  Cloud Computing and Big Data 
วพ. 323  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2   3 (3-0-6) 
CN 323  Data Communication and Computer Networks II 
วพ. 324  เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต      3 (3-0-6) 
CN 324  Internet Technologies
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วพ. 325  ความมัน่คงในการส่ือสารเบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
CN 325  Introduction to Cryptography 
วพ.326  โพรโทคอลและการวิเคราะห์โพรโทคอลดา้นความมัน่คง  3(3-0-6) 

ในการส่ือสาร                
CN 326  Cryptographic protocols and analyses 
วพ. 327  หวัขอ้พิเศษทางความมัน่คงสารสนเทศ    3(3-0-6) 
CN 327  Special Topics in Information Security and Cryptography 
วพ. 343  การพฒันาแอพพลิเคชนัแบบเคล่ือนท่ี    3 (3-0-6) 
CN 343  Mobile Application Development 
วพ. 344  การรักษาความปลอดภยัส าหรับโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็  3(3-0-6) 
CN 344  Web Application Security 
วพ. 353  การรู้จ ารูปแบบ       3 (3-0-6) 
CN 353  Pattern Recognition 
วพ. 355  การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ    3 (3-0-6) 
CN 355  Statistical Natural Language Processing 
วพ. 356  การประมวลผลสัญญาณเสียงพดู     3(3-0-6) 
CN 356  Speech Signal Processing 
วพ. 408  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1    3 (3-0-6) 
CN 408  Special Topics in Computer Engineering I 
วพ. 409  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2    3 (3-0-6) 
CN 409  Special Topics in Computer Engineering II 
วพ. 413  การค านวณแบบขนาน      3 (3-0-6) 
CN 413  Parallel Computing 
วพ. 414  ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย     3(3-0-6) 
CN 414  Distributed System 
วพ. 415  การพฒันาระบบฝังตวั      3(3-0-6) 
CN 415  Embedded System Development 
วพ. 433  ระบบท างานแบบทนัที      3 (3-0-6) 
CN 433  Real-Time Systems 
วฟ. 320  ทฤษฎีการส่ือสาร      3 (3-0-6) 
LE  320  Fundamentals of Communication Systems 
วฟ. 340  วงจรอิเล็กทรอนิกส์      3 (3-0-6) 
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LE  340  Electronic Circuits 
วฟ. 323  การส่ือสารดิจิตอล      3 (3-0-6) 
LE 323  Digital Communications 
วฟ. 314  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล     3 (3-0-6) 
LE 314  Digital Signal Processing 
วฟ. 415  การประมวลผลภาพ      3 (3-0-6)  
LE 415  Digital Image Processing 
วฟ. 455  เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลิต    3 (3-0-6) 
LE 455  Hard Drive Technology and Manufacturing 
วฟ. 487  โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี     3 (3-0-6) 
LE 487  Neural Networks and Fuzzy Systems 
 
3. วชิาเลอืกเสรี       6   หน่วยกติ 
  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ โดยเป็นวิชา ระดบั 200 ข้ึนไป ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งน้ีให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัว่ไป 
หมวดภาษาต่างประเทศดว้ย  นกัศึกษาจะน าวชิาเหล่าน้ีมานบัเป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได ้

1. วชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้น
วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2) 

2. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใชร้หสัยอ่ “มธ.” ทุกวชิา 
3.  วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้วางแผนการจดัรายวิชาส าหรับหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ไวด้งัน้ี 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วย .100  จริยธรรมส าหรับวิศวกร 0 
วก .100 กราฟิกวิศวกรรม 3 
 ค  .111 แคลคูลัสพ้ืนฐาน  3 
วท .133  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1  3 
วท .183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1 
วท .123 
วท .173  

เคมีพ้ืนฐาน 
ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 

3 
1 

สษ .Xxx ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 
มธ .156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น *1 3 
วพ .300 การฝึกฝนการโปรแกรม 1 *1 1 

รวม 21 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วย .101 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 1 
วอ .121 วัสดุวิศวกรรม 1 3 
 ค .112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์  3 
วท . 134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3 
วท .184  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2  1 
สษ .Xxx ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 
วพ .201 การโปรแกรมเชิงวัตถุ *1 4 
วพ .302 การฝึกฝนการโปรแกรม 2 *1 1 

รวม 19 
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ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
 ค .214 สมการเชิงอนุพันธ์  3 
 ท.161 การใช้ภาษาไทย 3 
วฟ .240 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า*3 3 

วฟ .201 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  3* 1  1 
วพ .200 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง 2*  3 
วพ. 202 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี1 5*  3 
วพ .260 ทฤษฏีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  *2 3 

รวม 11 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
มธ .100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 
วฟ .210 สัญญาณและระบบ 3 
วฟ .241 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน  3*  3 

 วพ .301 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 2 *5 3 
 วพ .210 การออกแบบวงจรดิจิตอลทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4*  3 
วพ. 211 การสังเคราะห์วงจรดิจิตอล  4*  3 
วพ .212 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์*6 3 

รวม 21 
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ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
มธ .130 
วพ .3xx 
วพ. 310 
วพ .320 
วพ .330 
วพ .340 
วพ .342 

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิชาบังคับเลือกด้านการออกแบบและพัฒนา 
การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์  6*  

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 *10 
ระบบฐานข้อมูล*8 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์  9*  
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1*  

2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 20 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
มธ .110 
วพ .3xx 

สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 
วิชาบังคับเลือกด้านการออกแบบและพัฒนา 

2 
3 

วพ .321 การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์*10 3 
วพ .331 ระบบปฏิบัติการ  7*  3 
วพ .341 
วพ .350 

การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ 1*  

ปัญญาประดิษฐ์  
3 
3 

xx .xxx วิชาบังคับเลือกเฉพาะรูปแบบ 3 
รวม 20 

 
 

ในกรณีที่เลือกเรียนรูปแบบที่ 1 
วิชาฝึกงาน/โครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3 

 หน่วยกิต 
วพ. 403 การฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 

 
                                   รวม 0 
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โปรแกรมส าหรับนักศึกษา กรณีเลือกเรียน 
รูปแบบท่ี 1 วิชาฝึกงาน/โครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(ศึกษาวิชาเลือกเฉพาะรูปแบบท่ีคณะก าหนด ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต) 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
สษ.202 
มธ.120 
xx. xxx 
xx. xxx 
xx. xxx 
xx. xxx 
วพ .404 

ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
วิชาบังคับเลือก ศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 
วิชาเลือกเฉพาะรูปแบบ 
วิชาเลือกเสรี 
วิชาเลือกเสรี 
โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 

3 
2 

ไม่น้อยกว่า 2 
3 
3 
3 
1 

รวม 17 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วพ .405 
xx. xxx 
xx. xxx 

โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 
วิชาเลือกเฉพาะรูปแบบ 
วิชาเลือกเฉพาะรูปแบบ 

2 
3 
3 

รวม 8 
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โปรแกรมส าหรับนักศึกษา กรณีเลือกเรียน 

รูปแบบท่ี 2 วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(ศึกษาวิชาเลือกเฉพาะรูปแบบท่ีคณะก าหนด ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 

 
ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
สษ.202 
มธ.120 
xx. xxx 
xx. xxx 
xx. xxx 
xx. xxx 
วพ .406 

ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
วิชาบังคับเลือก ศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 
วิชาเลือกเฉพาะรูปแบบ 
วิชาเลือกเสรี 
วิชาเลือกแสรี 
การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

3 
2 

ไม่น้อยกว่า 2 
3 
3 
3 
1 

รวม 17 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
 
วพ. 407 
 

ในกรณีที่เลือกสหกิจศึกษา 
สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

 
8 
 

รวม 8 
 

*1 กลุ่มการเรียนรู้ด้านพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 
*2 กลุ่มการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 
*3 กลุ่มการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
*4 กลุ่มการเรียนรู้ด้านตรรกศาสตร์ดิจิทัล 
*5 กลุ่มการเรียนรู้ด้านโครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธี 
*6 กลุ่มการเรียนรู้ด้านโครงสร้าง และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
*7 กลุ่มการเรียนรู้ด้านระบบปฏิบัติการ 
*8 กลุ่มการเรียนรู้ด้านระบบฐานข้อมูล 
*9 กลุ่มการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
*10 กลุ่มการเรียนรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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3.1.5 ค าอธิบ ายรายวชิา 

      3.1.5.1   ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย 
 

1.  วชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนที ่1 
มธ.100  พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม      3(3-0-6) 
TU 100  Civic Education 
  การเรียนรู้หลกัการพื้นฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการปกครองโดยกฎหมาย 
(The Rule of Law) เขา้ใจความหมายของ “พลเมือง”  ในระบอบประชาธิปไตย  ฝึกฝนใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันา
ตนเองใหเ้ป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความรับผดิชอบต่อสังคม  โดยใชว้ธีิการเรียนรู้
โดยลงมือปฏิบติั (Learning by doing) 
 

มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities   
 ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ท่ีได้สะทอ้นความเช่ือ ความคิด การพฒันาทางสติปัญญา
สร้างสรรคข์องมนุษย ์ตลอดจนให้รู้จกัมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ท่ีมนุษยชาติก าลงัเผชิญ
อยู่ อาทิ ผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลยี ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลก
เพื่อท่ีเราจะสามารถด าเนินชีวติต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกน้ี 
 

มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 120   Integrated Social Sciences 
 วชิาสหวทิยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงใหเ้ห็นวา่วชิาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย ์โดย
ศึกษาก าเนิดของสังคมศาสตร์กบัโลกยคุสมยัใหม่ การแยกตวัของสังคมศาสตร์ออกจากวทิยาศาสตร์ การรับ
เอากระบวนทศัน์ (Paradigm) ของวทิยาศาสตร์มาใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ 
(Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ ส าคญั ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยช้ีใหเ้ห็นถึงจุดแขง็และ
จุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมยัแบบต่าง ๆ โดยใชค้วามรู้และมุมมองทาง
สังคมศาสตร์เป็นหลกัเพื่อให้เขา้ใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลระดบักลุ่ม ระดบัมห
ภาคทางสังคม ระดบัสังคม ท่ีเป็นรัฐชาติและระดบัสังคมท่ีรวมเป็นระบบโลก
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มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     2 (2-0-4) 
TU 130   Integrated Sciences and Technology 
 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยท่ีีมีความส าคญัและมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินชีวติในปัจจุบนั ผลกระทบระหวา่งวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย ์
 

มธ.156   คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming 
 หลกัการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลกัการการประมวลผลขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟตแ์วร์
ระบบและซอฟตแ์วร์ประยุกตข์ั้นตอนวิธี ผงังาน การแทนขอ้มูล วิธีการการออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
การแกปั้ญหาดว้ยภาษาโปรแกรมระดบัสูง 
 

ท.161 การใช้ภาษาไทย         3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 

หลกัและฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจบั
ใจความส าคญั การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

สษ.070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 
  เป็นวชิาเสริมท่ีมิไดคิ้ดหน่วยกิต  (Non-Credit)    เพื่อช่วยนกัศึกษาท่ีมีพื้นฐานความรู้ภาษาองักฤษ

ยงัไม่สูงพอท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัพื้นฐานได ้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใชไ้ด ้(S) หรือใชไ้ม่ได ้ (U) 
และจะไม่น าไปคิดรวมกบัจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด  หรือค านวณค่าระดบัเฉล่ีย) 

 หลกัสูตรเบ้ืองตน้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวิตจริง
ทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง  พดู อ่าน เขียน 

 

สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2       3  (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้ สษ. 070 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนั
ภาษา  
 หลกัสูตรระดบักลางเพื่อส่งเสริมทกัษะฟัง พดู อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความ
พร้อมนกัศึกษาส าหรับการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน
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สษ.172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3       3  (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 
 วชิาบงัคบัก่อน  : สอบได ้สษ. 171 หรือ  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนั
ภาษา   
 หลกัสูตรระดบักลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาใชท้กัษะภาษาองักฤษอยา่งบูรณาการในระดบัท่ี
ซบัซอ้นกวา่ในวชิาภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเนน้ทกัษะการพดูและการเขียน 
 
ส่วนที ่2 

1) บังคับ 3 วชิา  7 หน่วยกติ 
วท.123  เคมีพืน้ฐาน        3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 

โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพนัธ์ พนัธะเคมี สมบติัธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชนั แก๊ส 
ของเหลวและสารละลาย ของแขง็ อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมีและกรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมี
อินทรีย ์

 

วท.173  ปฏิบัติการเคมีพืน้ฐาน       1 (0-3-0) 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
              วชิาบงัคบัก่อน   :  เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกบั วท.123 

 ปฏิบติัการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวชิา วท.123 
 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน      3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 

วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนกัศึกษาเพื่อเขา้สู่การท างาน ฝึกใชท้กัษะการฟัง พดู อ่านและ  

เขียน ในบริบทการท างาน 
 

2) บังคับเลอืก 1 วชิา ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี้ 
วค.106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน   3 (3-0-6) 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 

พื้นฐานเก่ียวกบันิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์ส าหรับการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ลักษณะของมลพิษส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม แนวคิดต่างๆ เ ก่ียวกับความย ั่งยืนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน  การวิเคราะห์การตดัสินใจ  จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบท่ีย ัง่ยืน 
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การใช้พลงังานของประเทศไทย  การใช้พลงังานในภาคการขนส่ง  การใช้พลงังานในภาคอุตสาหกรรม 
และอาคารธุรกิจ  แนวทางการพฒันาพลงังานท่ีย ัง่ยืนส าหรับประเทศไทย  การผลิตไฟฟ้าส าหรับประเทศ
ไทย  การประหยดัพลงังาน พลงังานทางเลือก  พลงังานแสงอาทิตย ์ ชีวมวลเพื่อพลงังาน  การผลิตเอทา
นอล  การผลิตไบโอดีเซล  เทคโนโลยถ่ีานหินสะอาด  พลงังานนิวเคลียร์  
 
วย.106 เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ  2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
 เทคนิคการอ่านจบัใจความ และประเด็นส าคญั รวมทั้งการสรุป การเขียนรายงาน การเขียน
สรุปผลการทดลอง การน าเสนอขอ้มูลในแบบตาราง รูป หน่วย สัญลกัษณ์และสมการทางคณิตศาสตร์ ศพัท์
บญัญติัและการทบัศพัท ์รูปแบบของรายงาน การน าเสนอผลงานและเทคนิคในการน าเสนอผลงาน 
 

น.209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3 (3-0-6) 
LA 209  Civil and Commercial  Law 
 ศึกษาหลกัทัว่ไปของกฎหมายแพง่และพาณิชยใ์นลกัษณะ 1. บุคคล (1. บุคคลธรรมดา-สภาพบุคคล
, ความสามารถ, สถานะและการจดทะเบียน, ภูมิล าเนา, การส้ินสภาพบุคคล 2. นิติบุคคล) 2. ทรัพย ์
(ประเภทและทรัพยสิทธิ) 3. นิติกรรม (หลกัทัว่ไป, การแสดงเจตนา, โมฆะและโมฆียะกรรม, เง่ือนไข, 
เง่ือนเวลา, ระยะเวลาอายคุวาม) 4. หน้ีและสัญญา 
 

น.249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา        3 ( 3-0-6 ) 
LA 249 Introduction to Intellectual Property 
 วชิาบงัคบัก่อน : เป็นนกัศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป 
 ความรู้พื้นฐานการใหค้วามคุม้ครอง "ผลงานสร้างสรรคอ์นัเกิดจากความคิดของมนุษย"์ เหตุผลและ
ความจ าเป็นในการใหค้วามคุม้ครอง ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการคุม้ครอง ตลอดจนการบงัคบัสิทธิท่ีเกิดจาก
การคุม้ครองโดยยกตวัอย่างกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนัของนกัศึกษามากท่ีสุด เช่น กฎหมายลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ 
 

พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้        3 (3-0-3) 
BA 291 Introduction to Business 
 ลกัษณะของธุรกิจสภาพแวดลอ้มและรูปแบบความเป็นเจา้ของธุรกิจ การบริหารธุรกิจกิจกรรม
ทางธุรกิจดา้นการผลิตการตลาดการเงินการบญัชีการบริหารสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทั้งน้ีเพื่อปูพื้นฐานแนวความคิดของการบริหารธุรกิจ และใหเ้กิดความคิดรวบยอดผา่นการจดัท าแผนธุรกิจ 
หมายเหตุ เป็นวชิาส าหรับนกัศึกษานอกคณะพาณิชยฯ์ท่ีประสงคจ์ะเรียนรายวชิาต่าง ๆ ของคณะฯ

เป็นวชิาโทควรจะเรียนวชิา  พบ.291  ก่อนวชิาอ่ืนเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการเรียนวชิาต่างๆ
ของคณะพาณิชยฯ์ 
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ทม.201   หลกัการบริหาร       3  (3-0-6) 
HR 201   Principles of Management 
 แนวคิดทางการบริหาร  ววิฒันาการทฤษฎีการบริหาร หนา้ท่ีและทกัษะผูบ้ริหารองคก์ร  การ
วางแผน การจดัองคก์าร การเป็นผูน้ า และการควบคุม การตดัสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการ
บริหาร 
 

ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
EC 213  Introductory Microeconomics 
 (ส าหรับนกัศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ ) 
 แนวคิดและการประยุกตใ์ช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การท างาน
ของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤติกรรมการ
ผลิต ตน้ทุนการผลิต การก าหนดราคาสินคา้ในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดอ่ืนๆ ทฤษฎี
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตลาดปัจจยัการผลิต และความลม้เหลวของตลาด 
2.  วชิาเฉพาะ 
     2.1  วชิาแกน 

2.1.1  วชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1          3 (3-0-6) 
SC 133  Physics for Engineers I 

วชิาบงัคบัก่อน :- 
การเคล่ือนท่ี แรง ความโนม้ถ่วง งานและพลงังาน การชน  การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  วตัถุในสภาพ

สมดุล  ความยืดหยุน่และการแตกหกั  ของไหล การแกวง่กวดั คล่ืน เสียงและการประยุกต ์ความร้อนและ
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ   กฎขอ้ 1  และ 2  ของอุณหพลศาสตร์ 

 
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา วท.133   
 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศกัยไ์ฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้า 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์ แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย ์
ตัวเหน่ียวน า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ทฤษฎีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ แสง เลนส์และ
ทศันูปกรณ์ การสะท้อน การหักเหการเล้ียวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชัน ฟิสิกส์แผนใหม่
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วท.183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  1 (0-3-0) 
SC 183  Physics for Engineers Laboratory I 

วชิาบงัคบัก่อน :  - 
ปฏิบติัการเก่ียวกบั การวดัและความคลาดเคล่ือน แรงและการเคล่ือนท่ี  พลงังาน โมเมนตมั คล่ืน และ

ความร้อน 
 

วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 

วชิาบงัคบัก่อน :  - 
ปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ 

แผนใหม่ 
   
ค.111 แคลคูลสัพื้นฐาน    3 (3-0-6) 
MA 111 Fundamentals of Calculus 

วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
ระบบจ านวนและฟังกช์นัเบ้ืองตน้ แคลคูลสัอนุพนัธ์และปริพนัธ์ของฟังกช์นัท่ีมีตวัแปรเดียว ลิมิต 

ความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์ และการประยกุตอ์นุพนัธ์  ปฏิยานุพนัธ์ เทคนิคการหาปริพนัธ์ การประยกุต์
ปริพนัธ์ อนุกรม ทฤษฎีบทของเทยเ์ลอร์และการประยกุต์ 

หมายเหตุ : ไม่นบัหน่วยกิตใหผู้ท่ี้ก  าลงัศึกษาหรือสอบได ้ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218 
 

ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ค.111 
 เรขาคณิตวเิคราะห์ในเร่ืองภาคตดักรวยและสมการก าลงัสอง   เวกเตอร์   การแปลงเชิงพิกดั  พิกดั

เชิงขั้วและการร่างกราฟ  ฟังกช์นัหลายตวัแปร  อนุพนัธ์ยอ่ย  ปริพนัธ์ฟังกช์นัหลายตวัแปร  สนามสเกลาร์
และสนามเวกเตอร์   อนุพนัธ์ของเวกเตอร์    ปริพนัธ์ในสนามของเวกเตอร์   ทฤษฎีบทของเกาส์  กรีน  
และสโตกส์   การวเิคราะห์ฟูเรียร์และลาปลาซและการประยกุต์
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ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์     3 (3-0-6) 
MA 214Differential Equations 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  สอบได ้ค.112 หรือ ค.113 
 สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัท่ีหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัท่ีสอง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นเอก

พนัธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นไม่เอกพนัธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัสูง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นท่ีมีผล
เฉลยเป็นอนุกรม ฟังกช์นัพิเศษ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย การหาผลเฉลยโดยการแปลงลาปลาซและผลการ
แปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพนัธ์ไม่เชิงเส้นเบ้ืองตน้ การน าไปใชแ้กปั้ญหาทางวศิวกรรม 
 

2.1.2  วชิาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 
วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม      3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering  Graphics 

วชิาบงัคบัก่อน : - 
ความส าคญัของการเขียนแบบ เคร่ืองมือและวธีิใช ้การเขียนเส้นและตวัอกัษร การเตรียมงานเขียน

แบบ เรขาคณิตประยกุต ์ การระบุขนาดและรายละเอียด  การเขียนภาพออโธกราฟิก  ภาพพิคทอเรียล การ
เขียนภาพดว้ยมือเปล่า การเขียนภาพตดั การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 

 
วย. 100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร 0 (0-0-0) 
CE 100  Ethics for Engineers 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 จรรยาบรรณวิศวกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม ปัญหาและประเด็นทางดา้นจริยธรรม
และคุณธรรม แนวทางแกไ้ขตลอดจนการป้องกนั เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดงักล่าวกบัลกัษณะงานทางวิศวกรรม
ดา้นต่างๆ การเขา้ร่วมโครงการอบรมจริยธรรม เพื่อพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม วดัผลเป็นระดบั S หรือ U 
 (เขา้ร่วมกิจกรรมกบัท่ีทางคณะวศิวกรรมศาสตร์จดัข้ึน) 
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วย.101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1(1-0-2) 
CE 101  Introduction to Engineering Profession 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 วชิาชีพวศิวกรรม  บทบาทและหนา้ท่ีของวศิวกร  วศิวกรรมสาขาต่างๆ  หลกัสูตรและการเรียนการ
สอนด้านวิศวกรรมศาสตร์   วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ความรับผิดชอบและ
จรรยาบรรณของวิศวกร วิธีการส่ือสารส าหรับงานทางวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานทาง
วิศวกรรม  การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม   ความส าคัญของการทดสอบ การทดลอง และการเสนอ
ผล  กฎหมายเบ้ืองตน้ส าหรับวศิวกร วศิวกรกบัความปลอดภยั วิศวกรกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  วิศวกรกบั
การพฒันาเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม ความรู้พื้นฐานและปฏิบัติการเก่ียวกับอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ  และเคร่ืองจกัร  กรรมวธีิการผลิต  และการใชเ้คร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรม 
 
วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1   3 (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials I 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  -  
  สมบติัและโครงสร้างของวสัดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ โลหะผสม เซรามิค พลาสติก ยาง 
ยางมะตอย ไม ้และคอนกรีต แผนภูมิสมดุล ลกัษณะและการทดสอบสมบติัวสัดุ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
โครงสร้างทางจุลภาคและมหภาคกบัสมบติัของวสัดุ กรรมวิธีการผลิตของวสัดุแบบต่างๆ ผลของกรรมวิธี
ทางความร้อนต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบติัของวสัดุ 
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 2.2  วชิาเฉพาะด้าน 
        2.2.1  กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์ 
วพ.330 ระบบฐานขอ้มูล         3(3-0-6) 
CN 330 Database Systems 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 จุดมุ่งหมายของระบบฐานขอ้มูล  รูปแบบของขอ้มูลในระดบัต่าง ๆ ระบบฐานขอ้มูลแบบเอนติต้ี 
และความสัมพนัธ์   ระบบฐานขอ้มูลแบบความสัมพนัธ์   ภาษาจดัการฐานขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล 
แบบความสัมพนัธ์ทฤษฎีการปรับบรรทดัฐาน โครงสร้างของระบบการจดัเก็บแฟ้มขอ้มูล การติดต่อ และ
การสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล   การควบคุมความถูกตอ้ง  ระบบความปลอดภยัของขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูล  
แบบกระจายและการออกแบบ ฐานขอ้มูลแบบวตัถุวสิัย 
วพ.350 ปัญญาประดิษฐ์         3(3-0-6) 
CN 350 Artificial Intelligence 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.260 หรือ วฟ.211 
 หลกัการพื้นฐานและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างความฉลาดเทียมให้กบัส่ิงไม่มีชีวิต การแสดง
แผนการอย่างง่าย กระบวนทศัน์การแกปั้ญหา การแพร่กระจายอย่างมีเง่ือนไข การเล่มเกม การเรียนรู้ของ
เคร่ือง และกลวิธีในการค้นหา ซ่ึงสามารถน าไปใช้งานจริงเช่น การแทนความรู้ การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ ระบบผูเ้ช่ียวชาญ ทศันศาสตร์คอมพิวเตอร์และวทิยาการหุ่นยนต ์
วฟ.210 สัญญาณและระบบ        3(3-0-6) 
LE  210 Signals and Systems 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.111 

   สัญญาณและระบบแบบต่อเน่ืองทางเวลาและแบบไม่ต่อเน่ืองทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่
แปรเปล่ียนตามเวลา การวิเคราะห์ระบบโดยวิธีการแปลงฟูเรียร์ วิธีการแปลงลาปลาซ และวิธีการแปลง Z 
การประยุกต์สัญญาณและระบบในงานทางวิศวกรรม การวิเคราะห์สัญญาณและระบบโดยเทคนิคแบบ
ทนัสมยั 
 2.2.2  กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์ 
วพ.201 การโปรแกรมเชิงวตัถุ        4(4-0-8) 
CN 201 Object-Oriented Programming 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้มธ.156 
 การออกแบบขั้นตอนวิธี การแกปั้ญหาดว้ยแนวคิดเชิงวตัถุ ภาษาท่ีสนบัสนุนการเขียนโปรแกรม
เชิงวตัถุ ความรู้พื้นฐานท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม วตัถุ คลาส และการกระท า โครงสร้างการตดัสินใจ 
โครงสร้างการท าซ ้ า การสืบทอดคุณสมบติั โพลีมอฟิซึม คลาสนามธรรมและอินเตอร์เฟส แถวล าดับ 
รายการแถวล าดบั การจดัการส่ิงผดิปกติ กระแสขอ้มูล 
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วพ.300 การฝึกฝนการโปรแกรม 1       1(0-3-0) 
CN 300 Programming Practice I 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั มธ.156 
 ฝึกฝนใชเ้คร่ืองมือพฒันาซอฟตแ์วร์และเขียนโปรแกรมตามโจทยท่ี์ก าหนด 
วพ.302 การฝึกฝนการโปรแกรม 2       1(0-3-0) 
CN 302 Programming Practice II 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วพ.201 
 ฝึกฝนใชเ้คร่ืองมือพฒันาซอฟตแ์วร์และเขียนโปรแกรมตามโจทยท่ี์ก าหนด 
วพ.340 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์        3(3-0-6) 
CN 340 Software Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 หลกัการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วฎัจกัรของการพฒันาซอฟต์แวร์ เทคนิคและเคร่ืองมือในการ
พฒันาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบสถาปัตยกรรมและรายละเอียดซอฟต์แวร์ 
เทคนิคการเขียนและดีบกัโปรแกรม การท าเอกสารและส่งมอบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ การทดสอบซอฟตแ์วร์ การน าซอฟตแ์วร์กลบัมาใช ้การจดัการองคป์ระกอบ 
วพ.341 การวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ     3(3-0-6) 
CN 341 Object-Oriented Analysis and Design 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.201 
 แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ โดยใช้ตวัอย่างของภาษาคอมพิวเตอร์
ประเภทต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์นการวเิคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบงานจริงได ้
วพ.342 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็      3(3-0-6) 
CN 342 Web Application Development 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้มธ.156 
 หลกัการพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็เบ้ืองตน้ ระบบของเคร่ืองแม่ข่ายเวบ็ พื้นฐานของภาษา
เอชทีเอม็แอลและแคสเคดดิงสไตลชี์ตส์   การพฒันาโปรแกรมประยุกตบ์นเวบ็ในฝ่ังของเคร่ืองแม่ข่าย  การ
เขา้ถึงและจดัการฐานขอ้มูลผา่นทางเวบ็ การจดัการช่วงเวลาส่ือสาร ความปลอดภยัของโปรแกรมประยุกต์
บนเวบ็ 
 2.2.3  กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 
วพ.200 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง       3(3-0-6) 
CN 200 Discrete Mathematics 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ตรรกศาสตร์ เทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนขอ้พิสูจน์ ทฤษฏีเซต ความสัมพนัธ์ และฟังก์ชนั อุปนยัเชิง
คณิตศาสตร์ การนบั การเรียงสับเปล่ียนและการจดัหมู่พื้นฐาน ทฤษฎีการเพิ่มเขา้และการตดัออก  ทฤษฎี
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ความน่าจะเป็นพื้นฐาน หัวขอ้ต่าง ๆ ในทฤษฎีกราฟ ไดแ้ก่ สมสัณฐาน กราฟเชิงระบบ วงจร แผนภาพ
ตน้ไม ้และกราฟระบุทิศทาง 
วพ.202 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 1       3(3-0-6) 
CN 202 Data Structures and Algorithms I 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.201 
 การวเิคราะห์ความซบัซอ้นของขั้นตอนวธีิ ขั้นตอนวิธีพื้นฐานส าหรับการจดัเรียงขอ้มูล ชนิดขอ้มูล
แบบนามธรรม ดิกชันนารี ขั้นตอนวิธีส าหรับการค้นหาข้อมูล กองซ้อน แถวคอย รายการ การเขียน
โปรแกรมแบบเรียกซ ้ า ตน้ไมค้น้หาแบบทวภิาค 
วพ.260 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
CN 260 Probability Theory and Random Processes for Computer Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.111 
 ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม สถิติ กระบวนการสุ่ม การนบั ความเป็นอิสระต่อกนั การมีเง่ือนไข การ
คาดหวงั ฟังกช์นัความหนาแน่น การกระจาย กฎจ านวนมาก ทฤษฎีขีดจ ากดักลาง อนัตรภาคความไวว้างใจ 
การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าเชิงสถิติ กระบวนการคงท่ี ลูกโซ่มาร์คอฟ อตัลกัษณ์ และ เอนโทรปี 
วพ.301 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 2       3(3-0-6) 
CN 301 Data Structures and Algorithms II 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.202 
 ฮีพและแถวคอยล าดบัความส าคญั การจดัเรียงขอ้มูลโดยใชโ้ครงสร้างฮีพ ขั้นตอนวธีิขั้นสูงท่ีใชใ้น
การจดัเรียงขอ้มูล โครงสร้างตน้ไมแ้บบไดดุ้ลแบบต่าง ๆ และขั้นตอนวธีิท่ีเก่ียวขอ้ง ตารางแฮช กราฟและ
ขั้นตอนวธีิท่ีเก่ียวขอ้ง 
วพ.320 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1     3(3-0-6) 
CN 320 Data Communication and Computer Networks I 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมแบบล าดับชั้ น 
แบบจ าลองการส่ือสารขอ้มูลทีซีพีไอพี หนา้ท่ี โพรโทคอล และเทคโนโลยีในชั้นของแอพพลิเคชนั ทราน
สปอร์ต เน็ตเวอร์ค ดาตา้ลิงค ์
 วพ.321 การรักษาความปลอดภยับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์     3(3-0-6) 
CN 321 Computer Network Security 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.320 
 แนวความคิดส าคญั ๆ ในเร่ืองความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ผูไ้ม่ประสงคดี์ โมเดลของ
ภยัคุกคาม การจดัการความเส่ียง การป้องกนัภยัคุกคาม เป็นตน้ หวัขอ้หลกัในการศึกษาเร่ืองความมัน่คงของ
ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ปัจจยัทางดา้นผูใ้ชง้านระบบวธีิการโจมตีระบบ รวมทั้งการโมเดล การตรวจจบัและ
การวดัความเสียหายท่ีเกิดจากการโจมตีแบบต่าง ๆ วทิยาการความมัน่คงในการส่ือสาร การออกแบบ
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และอิมพลิเมนทร์ะบบท่ีมีความมัน่คง เป็นตน้ การน าแนวความคิดพื้นฐานเหล่าน้ีมาประยกุตใ์ชใ้นการ
โจมตีและป้องกนัการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  ฟิชช่ิง หนอนในระบบเครือข่าย บอต
เน็ต ซอฟตแ์วร์สอดแนม การจดัการลิขสิทธ์ิขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมการใชข้อ้มูลอิเล็กทรอนิกส์
ดว้ยฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์บนอุปกรณ์ไบโอเมตริกซ์ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์
วอลล ์และ วพีีเอน็ 
วพ.331 ระบบปฏิบติัการ         3(3-0-6) 
CN 331 Operating Systems 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การออกแบบและการสร้างระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของระบบปฏิบติัการ การ
จดัการโปรเซส การประสานเวลาของโปรเซส การติดต่อระหว่างโปรเซส การจัดการหน่วยความจ า 
หน่วยความจ าเสมือน การจดัการอินเทอร์รัพต ์การจดัการและการก าหนดล าดบักระบวนการท างานของตวั
ประมวลผล การจดัการอุปกรณ์ การจดัการอินพุตเอาทพ์ุต ระบบแฟ้ม 
 2.2.4  กลุ่มฮาร์ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 
วพ.210 การออกแบบวงจรดิจิตอลทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
CN 210 Digital Circuits Design in Computer Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ระบบจ านวน รหสั พีชคณิตบูลีน โลจิกเกต หลกัในการออกแบบวงจรโลจิกแบบคอมไบเนชัน่นอล
และแบบซีเควนเชียล (ทั้งวงจรซิงโครนสัและวงจรอะซิงโครนสั) ส าหรับการสร้างเป็นวงจรจริงเร่ิมตั้งแต่
วงจรเกตพื้นฐานจนถึงการใชอุ้ปกรณ์พีแอลดี 
วพ.211 การสังเคราะห์วงจรดิจิตอล       3(3-0-6) 
CN 211 Synthesis of Digital Circuits 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วพ.210 
 ให้มีประสบการณ์และความช านาญในการออกแบบวงจรและสร้างวงจรดิจิตอล โดยใช้อุปกรณ์
มาตรฐานและอุปกรณ์สมยัใหม่ ตั้งแต่วงจรคอมไบเนชัน่นอลลอจิกจนถึงวงจรซิงโครนสัซีเควนเชียลลอจิก 
วพ.212 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์       3(3-0-6) 
CN 212 Fundamentals of Computer Architecture 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ตรรกะในระบบดิจิตอลเบ้ืองตน้ การออกแบบและการสร้างเอแอลยู เลขฐานสอง การเก็บจ านวน
ลบในคอมพิวเตอร์ จ  านวนท่ีมีจุดลอยตวั ชุดค าสั่งพื้นฐานส าหรับคอมพิวเตอร์ลดทอนค าสั่ง (ริสก์) การ
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาณนาฬิกาแบบ
ต่างๆ โปรเซสเซอร์แบบไปป์ไลน์ ล าดบัชั้นของหน่วยความจ า หน่วยความจ าแคช หน่วยความจ าเสมือน 
สถาปัตยกรรมอินพุตเอาตพ์ุต 
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วพ.310 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์     3(3-0-6) 
CN 310 Microprocessor Systems Design 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.210 หรือ วฟ.242 
 ไมโครโปรเซสเซอร์เบ้ืองต้น สถาปัตยกรรมของซีพียู ระบบบสั การเช่ือมต่อหน่วยความจ า 
ชุดค าสั่ง ภาษาแอสเซมบล้ี  อินเตอร์เฟสอินพุทและเอาท์พุท ไดแ้ก่ พอร์ทขนาน พอร์ทอนุกรม และการ
เช่ือมต่อกบัสัญญาณแอนะล็อก ภาษาซีส าหรับไมโครโปรเซสเซอร์ เทคนิคการโปรแกรม และการจดัการ
อินเตอร์รัพต ์การประยกุตใ์ชง้านไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
วฟ.201  ปฏิบติัการพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1     1(0-3-0) 
LE 201 Basic Electrical Engineering Laboratory I 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วฟ.240 
 รายวิชาปฏิบติัการเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่นกัศึกษา เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัและอุปกรณ์ต่างๆ 
ในงานวศิวกรรมไฟฟ้า 
วฟ. 240 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า        3(3-0-6) 
LE  240 Electric Circuit Analysis 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 นิยาม และกฎของอุปกรณ์ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโหนดและเมช ทฤษฎี
ของเทเวนินและนอร์ตนั ตวัเก็บประจุ, ตวัเหน่ียวน า วงจรอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง ผลตอบของสัญญาณ
กระตุน้แบบไซน์ การแสดงดว้ยเฟสเซอร์ การวเิคราะห์ไฟสามเฟส โครงข่ายสองขั้ว ทฤษฎีโครงข่าย 

วฟ. 241 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน     3(3-0-6) 
LE  241 Basic Electronic Circuits and Devices 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.240 
 โครงสร้าง คุณลกัษณะ และโหมดของการท างานของไดโอด วงจรประยุกต์ของไดโอด วงจร
แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง  โครงสร้าง คุณลกัษณะ และโหมดของการท างานของทรานซิสเตอร์แบบ BJT 
และ FET  ทรานซิสเตอร์ในวงจรขยายสัญญาณ และสวิตช์  การไบแอสทรานซิสเตอร์  หลกัการวิเคราะห์
วงจรสัญญาณขนาดเล็ก  แบบจ าลองอุปกรณ์แบบ 2 และ 3 ขา  ออปแอมป์และวงจรประยุกต์  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัเบ้ืองตน้ 
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2.3  วชิาเลอืก 
       2.3.1  วชิาเลอืกด้านการออกแบบและพฒันา 
วพ.311 การพฒันาระบบไมโครโปรเซสเซอร์      3(3-0-6) 
CN 311 Microprocessor Systems Development 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วพ.310 
 แนวทางการพฒันาส่วนต่าง ๆ ของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ไดแ้ก่ ส่วนการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์
อินพุทและเอาท์พุท วงจรนบัและจบัเวลา การจดัการสัญญาณขดัจงัหวะ ส่วนการติดต่อแบบอนุกรม การ
เช่ือมต่อสัญญาณแอนะล็อก  
  
วพ.312 การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยกุต์      3(3-0-6) 
CN 312 Computer Application Development 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้มธ.156 
 แนวทางการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกตใ์นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ โปรแกรมในส่วนท่ีติดต่อ
กบัผูใ้ช ้โปรแกรมเพื่อใชง้านพอร์ตส่ือสาร โปรแกรมเพื่อเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายนอก โปรแกรม
ในการรวบรวมขอ้มูล 
 
วพ.322 การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
CN 322 Computer Network Design 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วพ.320 
 ความรู้พื้นฐานในการปรับแต่งและออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ พื้นฐานเครือข่าย TCP/IP 
การตรวจจบัขอ้มูลในเครือข่าย การท างานกบัอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่าย เช่น อุปกรณ์จดัเส้นทาง กลไกการ
หาเส้นทางในเครือข่าย IP แลนเสมือน การควบคุมการรับส่งกลุ่มขอ้มูล IP การแปลงหมายเลขเครือข่าย 
หลกัในการออกแบบระบบเครือข่าย 
 
วพ.332 การปรับแต่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย       3(3-0-6) 
CN 332 Computer Server Configuration 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

การปรับแต่งค่าของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ บริการช่ือโดเมน บริการ
ถ่ายโอนแฟ้ม  บริการเวบ็ บริการไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  บริการฐานขอ้มูล 
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       2.3.2  วชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ 
วพ.403 การฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์    0 (ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมงต่อ 
CN 403 Computer Engineering Internship          ภาคการศึกษา) 
 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้ นปีท่ี 3  ข้ึนไป และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ก าหนด 
  ฝึกงานดา้นวิศวกรรมตคอมพิวเตอร์ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ในห้องปฏิบติังานวิจยั หน่วยงาน
ราชการ รัฐวสิาหกิจ บริษทั หรือโรงงานท่ีภาควิชาให้ความเห็นชอบ โดยมีก าหนดระยะเวลาฝึกงานไม่นอ้ย
กวา่ 240 ชัว่โมง นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงานการฝึกงานต่อภาควชิาฯ วชิาน้ีวดัผลเป็นระดบัคะแนน S หรือ U 
  
วพ.404 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1      1(0-3-0) 
CN 404 Computer Engineering Project I 

วิชาบงัคบัก่อน: เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีสอบได ้วพ.201 และมีหน่วยกิตสะสมในกลุ่มรหัสวิชา 
วพ. รวมไม่น้อยกว่า 22  หน่วยกิต  และต้องผ่านการอบรมโครงการอบรม
ภาษาองักฤษ ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด  หรือได้รับคะแนน TU-GET 
ไม่ต ่ากวา่  300   คะแนน    

           โครงงานวจิยัและพฒันาทางดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจจดัท าโดยนกัศึกษาแต่ละคน หรือเป็น
กลุ่ม  ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงท่าน นกัศึกษาตอ้งส่งรายงานและท าการ
น าเสนอในหวัขอ้โครงงานนั้น 
 
วพ.405 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2      2(0-6-0) 
CN 405 Computer Engineering Project II 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.404 

งานต่อเน่ืองจากโครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1โดยด าเนินการต่อจนเสร็จสมบูรณ์ นกัศึกษา
จะตอ้งเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์ท่ีสรุปการด าเนินงานทั้งหมด  และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
  
วพ.406 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์     1(0-3-0) 
CN 406 Preparation for Co-operative Education in Computer Engineering 

 วชิาบงัคบัก่อน: เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีสอบได ้วพ.201 และมีหน่วยกิตสะสมในกลุ่มรหัสวิชา 
วพ. รวมไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต  และต้องผ่านการอบรมโครงการอบรม
ภาษาองักฤษ ตามท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือไดรั้บคะแนน  TU-GET 
ไม่ต ่ากวา่  300  คะแนนน    
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 นักศึกษาตอ้งปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมงท่ีสถานประกอบการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของผูค้วบคุมงานในสถานประกอบการและอาจารยท่ี์ปรึกษา นักศึกษาจะตอ้งส่ง
รายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังาน 
 
วพ.407 สหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์                    8 (ไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) 
CN 407 Co-operative Education in Computer Engineering     
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.406 
 รายวิชาต่อเน่ืองจากการเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นกัศึกษาตอ้งปฏิบติังานไม่นอ้ย
กวา่ 560 ชัว่โมงท่ีสถานประกอบการดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ภายใตก้ารควบคุมดูแลของผูค้วบคุมงานใน
สถานประกอบการและอาจารยท่ี์ปรึกษา นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์และท าการน าเสนอ 
 
 วชิาเลอืกส าหรับวชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ 
 
วพ.304 ทฤษฎีการค านวณ        3(3-0-6) 
CN 304 Theory of Computation 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.200 
 การค านวณไดแ้ละรูปแบบการค านวณ ภาษาปกติ ไวยากรณ์ปกติ นิพจน์ปกติ ทฤษฎีออโตมาตา 
การค านวณเชิงไม่ก าหนด ภาษาไม่พึ่งบริบท ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท เคร่ืองทวัริง การค านวณไดแ้ละไม่ได ้
การตดัสินใจไดแ้ละไม่ได ้แนวคิดหลกัของเชิร์ช รูปแบบการค านวณอยา่งอ่ืน 
  
วพ.313 การโปรแกรมภาษาวเีอชดีแอล       3(3-0-6) 
CN 313 VHDL Programming 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.210 หรือ วฟ.242  
 การใชภ้าษาวเีอชดีแอลออกแบบระบบดิจิตอลดว้ยเทคนิคการออกแบบเป็นระบบในระดบัสูง  โดย
การอธิบายเป็นแบบโครงสร้างและแบบอธิบายพฤติกรรมทางฮาร์ดแวร์ รวมถึงการทดสอบระบบ และ
การศึกษาดว้ยการท าโครงงานขนาดเล็ก  การใชเ้คร่ืองมือส าหรับการออกแบบ  การสังเคราะห์  และการท า
เป็นของจริงดว้ยอุปกรณ์ประเภท ซีพีแอลดีและเอฟพีจีเอ 
 

วพ.315  ผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูง       3(3-0-6) 

CN. 315 Advanced System Administration            
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ครอบคลุมการจดัสร้าง และบริหารจดัการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ระบบเนมเซิร์ฟเวอร์ ระบบ
เวบ็เซิร์ฟเวอร์ เอคทีฟไดเร็กทรอร่ี ระบบ SMTP ระบบไฟลซิ์สเตม็แบบเครือข่าย การบริหารเครือข่ายขั้นสูง 
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การจดัการระบบไฟล์วอร์ ความเข้าใจการท างานของโปรเซส การจดัการเพ็คเกจโปรแกรม และการ
แกปั้ญหาระบบ 
 

วพ.316 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่    3 (3-0-6) 

CN.316  Cloud Computing and Big Data            
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ครอบคลุมเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 
ศึกษาถึงแนวทาง และการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทั้งแบบเน้นการประมวลผล 
และการวิเคราะห์ขอ้มูล เน้ือหาครอบคลุมพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์เสมือนการพฒันาระบบ และการ
บริหารจดัการระบบ การจดัสร้างระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆ และการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ อาทิ 
VMware ESX, KVM, Cloudera, OpenStack, vCloud director และระบบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
วพ.323 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2     3(3-0-6) 
CN 323 Data Communication and Computer Networks II 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.320 
 โพรโทคอลในการเลือกเส้นทาง การส่งขอ้มูลแบบมลัติคาสท์และบรอดคาสท ์ระบบเครือข่ายไร้
สายและอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับการรับส่งขอ้มูลแบบส่ือประสม ความปลอดภยัใน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริหารเครือข่าย เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรับรองคุณภาพการใหบ้ริการ 
  
 
 
วพ.324 เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต        3(3-0-6) 
CN 324 Internet Technologies 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในโลกปัจจุบนั ศึกษาหน้าท่ีตลอดจนวิธีการใชแ้ละการสร้างเคร่ืองมือช่วย
ในระบบอินเตอร์เน็ต   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทีซีพี/ไอพีและอินเตอร์เน็ต  เทคนิคเอชทีเอ็มแอลส าหรับ
ตวัอกัษรและรูปภาพ การเช่ือมต่อขอ้มูล และรูปแบบ  หัวขอ้เก่ียวกบัระบบความปลอดภยั หัวขอ้เก่ียวกบั
เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตในปัจจุบนั 
 
วพ.325 ความมัน่คงในการส่ือสารเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
CN 325 Introduction to Cryptography 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.200 และ วพ.304 หรือผูส้อนอนุมติั 
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ความมัน่คงในการส่ือสารแนวใหม่เบ้ืองตน้ ระบบการรักษาความมัน่คงในการส่ือสารเบ้ืองตน้ ทั้ง
แบบกุญแจสมมาตรและอสมมาตร การค านวณ การวเิคราะห์วธีิการต่าง ๆ และนิยามความปลอดภยัส าหรับ
การเขา้รหสัเพื่อรักษาความลบัและความแทจ้ริงของขอ้มูลในระบบความมัน่คงทั้งแบบท่ีมีพื้นฐานเป็น
บล็อคไซเฟอร์ เช่น ดีอีเอสและเออีเอส และแบบท่ีมีพื้นฐานอยูบ่นทฤษฎีจ านวน เช่น ฟังกช์นัลอการิทึมใน
ระบบจ านวนเตม็ วธีิการหลกัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะเป็นแบบการเขียนขอ้พิสูจน์เพื่อสรุปผลในเชิงปริมาณ
เพื่อใหน้ าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
 
วพ.326 โพรโทคอลและการวิเคราะห์โพรโทคอลดา้นความมัน่คงในการส่ือสาร               3(3-0-6) 
CN 326 Cryptographic protocols and analyses 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.325 หรือผูส้อนอนุมติั 
ระบบการรักษาความมัน่คงในการส่ือสารขั้นสูง การค านวณ การวิเคราะห์วิธีการต่าง ๆ และนิยาม

ความปลอดภยัส าหรับโพรโทคอลชนิดต่าง ๆ ทางดา้นความมัน่คงในการส่ือสาร เช่น การยืนยนัตวัตน โพร
โทคอลเพื่อสร้างกุญแจร่วม เป็นตน้ วิธีการหลกัในการวิเคราะห์จะเป็นแบบการเขียนขอ้พิสูจน์เพื่อสรุปผล
ในเชิงปริมาณเพื่อใหน้ าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
 

วพ.327 หวัขอ้พิเศษทางความมัน่คงสารสนเทศ       3(3-0-6) 

CN 327 Special Topics in Information Security and Cryptography 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ. 325 ความมัน่คงในการส่ือสารเบ้ืองตน้ 

 หวัขอ้หรือการพฒันาใหม่ๆท่ีเป็นท่ีน่าสนใจในขณะนั้นในสาขาความมัน่คงสารสนเทศ 
  
 
วพ.343 การพฒันาแอพพลิเคชนัแบบเคล่ือนท่ี      3(3-0-6) 
CN 343 Mobile Application Development 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.201 
 ภาพรวมของแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ี  สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  เทคโนโลยี
การส่ือสารไร้สายส่วนบุคคล แพลตฟอร์มพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การพฒันา
ซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี แนวทางการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้ แนวคิดในการพฒันาโปรแกรม
ประยกุตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ การใหบ้ริการตามพื้นท่ี 
 
 วพ.344  การรักษาความปลอดภยัส าหรับโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็    3(3-0-6) 
CN. 344 Web Application Security   
  วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ. 342  
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  สถานะดา้นความมัน่คงของโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ในปัจจุบนักลไกหลกัในการรักษาความมัน่คง
ส าหรับโปรแกรมประยุกตบ์นเวบ็ตวัควบคุมท่ีใช้กนัทัว่ไปทั้งทางฝ่ังผูใ้ชแ้ละผูใ้ห้บริการช่องโหว่ท่ีพบมากใน
โปรแกรมประยกุตเ์วบ็และแนวทางป้องกนั 
 
วพ.353 การรู้จ ารูปแบบ         3(3-0-6) 
CN 353 Pattern Recognition 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.260 หรือ วฟ.211 
 ปัญหาพื้นฐานและแนวความคิดเก่ียวกบัระบบรู้จ ารูปแบบ เทคนิคการรู้จ  าโดยใชห้ลกัสถิติ  เทคนิค
การรู้จ าโดยใชไ้วยากรณ์  การดึงลกัษณะเด่นจากภาพมีค่าเป็นเลขฐานสอง คุณลกัษณะของเทคส์เจอร์ การ
ค านวณหาขอ้มูล 3 มิติ หวัขอ้การพฒันาใหม่ ๆ  เก่ียวกบัการรู้จ  ารูปแบบ 
  
วพ.355 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ      3(3-0-6) 
CN 355 Statistical Natural Language Processing 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.260 หรือ วฟ.211 
 เป็นสาขายอ่ยของปัญญาประดิษฐ์และภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้ถึงการสร้าง
อย่างอตัโนมติัและการเขา้ใจภาษามนุษยด์้วยคอมพิวเตอร์ กลวิธีทางสถิติและการประมวลผลทางภาษา 
เน้ือหาครอบคลุม แบบอย่างจากทฤษฎีสารสนเทศ แบบจ าลองภาษาโดยการคาดคะเน ขั้นตอนวิธีอีเอ็ม  
แบบจ าลองมาร์คอฟซ่อนเร้น เอนโทรปีสูงสุด เทคนิคการจ าแนกประเภทและการถดถอย 
 
วพ.356  การประมวลผลสัญญาณเสียงพดู       3(3-0-6) 

CN 356  Speech Signal Processing 
 วชิาน้ีครอบคลุมทฤษฎีการประมวลผลสัญญานเสียงพูดเร่ิมจากการทบทวนทฤษฎีการประมวลผล
สัญญานดิจิทลัการน า MATLAB ไปใชง้านในการประมวลผลสัญญานเสียงพูดพื้นฐานการสร้างและการ
เขา้ใจเสียงพดูเทคนิคพื้นฐานต่างๆของการประมวลผลสัญญานเสียงพูดดิจิทลัไดแ้ก่พลงังานในช่วงเวลาสั้น
ขนาดสหสัมพนัธ์ตวัเองการวิเคราะห์ฟูริเยร์ในช่วงเวลาสั้นสเปกโตรแกรมวิธีสาทิสสัณฐานการคาดคะเน
เชิงเส้นวธีิการประมาณค่าต่างๆของเสียงพดูไดแ้ก่การตรวจจบัสัญญานเสียงพดูและท่ีไม่ใช่เสียงพูดการแบ่ง
และจ าแนกเสียงโฆษะ/อโฆษะ/เสียงท่ีไม่ใช่เสียงพดูการตรวจจบัความถ่ีมูลฐานการตรวจจบัความถ่ีสั่นพอ้ง
การประยุกตใ์ชง้านของการประมวลผลสัญญานเสียงพูดไดแ้ก่การเขา้รหสัเสียงพูดการสังเคราะห์เสียงพูด
การปรับปรุงเสียงพดูและการรู้จ าเสียงพดู/การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
 
วพ.408 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1      3(3-0-6) 
CN 408 Special Topics in Computer Engineering I 
 วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
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 หวัขอ้หรือการพฒันาใหม่ ๆ ท่ีเป็นท่ีน่าสนใจในขณะนั้นในสาขาทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  
วพ.409 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2      3(3-0-6) 
CN 409 Special Topics in Computer Engineering II 
 วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
 หวัขอ้หรือการพฒันาใหม่ ๆ ท่ีเป็นท่ีน่าสนใจในขณะนั้นในสาขาทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

วพ. 413 การค านวณแบบขนาน        3(3-0-6) 
CN 413 Parallel Computing 

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วพ. 202 
เทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีมีสภาพแวดลอ้มการท างานแบบขนาน แบบจ าลองการเขียนโปรแกรมแบบขนานในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น เอ็มพีไอ โพสิกซ์เทรด  โอเพนเอ็มพี โอเพนซีแอล จีพีย ูการประยุกต์ขั้นตอนวิธีแบบขนานใน
เร่ืองต่าง ๆ  ไดแ้ก่ การจดัเรียงขอ้มูล ขั้นตอนวธีิของกราฟ เทคนิคการออฟติไมซ์แบบดีสครีต การท าเหมือง
ขอ้มูล การค านวณทางวทิยาศาสตร์ 
 

วพ.414 ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย        3(3-0-6) 
CN. 414  Distributed System 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ. ๓๓๑ หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
 การเช่ือต่อระบบแบบกระจายกบัโปรโตคอลส าหรับเครือข่าย ปัญหาในการจดัการหน่วยความจ า
เสมือน การติดต่อกนัระหวา่งโปรเซส สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบกระจาย ขั้นตอนวิธีการค านวณแบบ
กระจาย การออกแบบระบบแฟ้มขอ้มูล ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแบบกระจาย 
 

วพ. 415 การพฒันาระบบฝังตวั         3(3-0-6) 

CN. 415 Embedded System Development 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ. 310 
 ทบทวนความรู้เก่ียวกบัไมโครโปรเซสเซอร์ วฎัจกัรของการพฒันาระบบฝังตวั โครงสร้าง และ
อุปกรณ์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ การเช่ือมต่อหน่วยความจ าและอุปกรณ์ภายนอก การวิเคราะห์ฐานเวลา 
และวงรอบของบัส เคร่ืองมือส าหรับการพฒันาซอฟต์แวร์ข้ามแพลทฟอร์ม การออกแบบและเขียน
ซอฟตแ์วร์ฝังตวั การโปรแกรมแบบหลายงานดว้ยระบบปฏิบติัการทนัเวลา การจดัล าดบั และการส่ือสาร
ระหวา่งงาน กรณีศึกษาของการพฒันาระบบฝังตวั 
 
 



มคอ.2 
 

46 

วพ. 433 ระบบท างานแบบทนัที       3(3-0-6) 
CN 433 Real-Time Systems  

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วพ. 331 
แนวคิดของระบบท างานแบบทันที  เ ง่ือนไขของการท างานแบบทันที  หัวข้อในเ ร่ือง

ระบบปฏิบติัการส าหรับระบบท างานแบบทนัที ไดแ้ก่ การจดัล าดบังาน การส่ือสารระหว่างกระบวนงาน
งาน เทคนิคของการโปรแกรมชนิดท างานแบบทนัที การประเมินประสิทธิภาพการท างานแบบทนัที ไดแ้ก่ 
การวิเคราะห์อตัราทางเดียว การวิเคราะห์เวลาท างานกรณีแยท่ี่สุด กรณีศึกษาของระบบคอมพิวเตอร์ชนิด
ท างานแบบทนัที 
วชิาเฉพาะทีเ่ปิดสอนโดยสาขาอืน่ 
วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร        3(3-0-6) 
LE  320 Fundamentals of Communication Systems   
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.210 

สัญญาณและระบบ; สเปกตรัมของสัญญาณ; การประยุกตใ์ชอ้นุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์; 
การมอดูเลตแบบแอนะล็อก, AM, DSB, SSB, FM, NBFM, PM; สัญญาณรบกวนในการส่ือสารแอนะล็อก; 
การมอดูเลตแบบไบนารีเบสแบนด์ ทฤษฎีการชกัตวัอย่างของไนควิสและการแบ่งนบั; การมอดูเลตพลัส์
แบบแอนะล็อก; การมอดูเลตแบบรหสัพลัส์ (PCM); การมอดูเลตแบบเดลตา้ (DM); การส่งสัญญาณร่วมส่ือ
, การส่งสัญญาณร่วมส่ือเชิงเวลา (TDM),  การส่งสัญญาณร่วมส่ือเชิงความถ่ี (FDM)  ; สายน าสัญญาณ; การ
แพร่กระจายคล่ืนวทิย;ุ องคป์ระกอบของการส่ือสารไมโครเวฟ; การส่ือสารดาวเทียม; การส่ือสารเชิงแสง 

 
วฟ. 340 วงจรอิเล็กทรอนิกส์        3(3-0-6) 
LE  340 Electronic Circuits 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.241 
 ผลตอบสนองความถ่ีของวงจรขยายไบโพลาร์และซีมอส วงจรขยายป้อนกลบัและเสถียรภาพ 
วงจรสะท้อนกระแส วงจรขยายผลต่าง ภาคเอาต์พุตและวงจรขยายก าลัง วงจรขยายป้อนกลับและ
เสถียรภาพ การป้อนกลบัแบบบวกและออสซิลเลเตอร์ แอนะล็อกฟิลเตอร์ 
  
วฟ.323 การส่ือสารดิจิตอล        3(3-0-6) 
LE 323 Digital Communications 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.320 
 ทฤษฎีการชกัตวัอยา่ง ความน่าจะเป็นและขบวนการสุ่ม รหสัขอ้มูลดิจิตอลและการปรับรูปพลัส์ 
การตรวจจบัสัญญาณ การมอดูเลชันแบบดิจิตอล การวิเคราะห์สมรรถนะ ทฤษฎีข่าวสาร รหัสขอ้มูลจาก
แหล่งก าเนิด รหสัช่องสัญญาณ 
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วฟ.314 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล   3(3-0-6) 
LE 314 Digital Signal Processing 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.210 
ทบทวนเก่ียวกบัสัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเน่ืองทางเวลา ทฤษฎีไนควสิต ์การแปลงฟูเรียร์แบบไม่
ต่อเน่ืองทางเวลา การแปลงแบบฟาสตฟ์ูเรียร์ การแปลง z โครงสร้างระบบแบบไม่ต่อเน่ืองทางเวลา เทคนิค
การออกแบบวงจรกรองสัญญาณแบบดิจิตอล (วงจรกรองแบบ IIR และ FIR) แนะน าการแปลงเวฟเล็ท
เบ้ืองตน้  การประมวลสัญญาณแบบหลายความเร็ว 
 
วฟ.415 การประมวลผลภาพ       3(3-0-6) 
LE 415 Digital Image Processing 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.210 
 ประวติัการพฒันาการประมวลผลภาพ โครงสร้างขอ้มูลของภาพทางดิจิตอล เทคนิคต่างๆ ก่อน
การประมวลผล การท าให้ภาพมีคุณภาพดีข้ึน การจ าลองรูปภาพ การจ าลองภาพเคล่ือนไหวโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การเปล่ียนตาข่ายคอนทวัร์ แผนท่ีและระบบพิกัด การประยุกต์ของการประมวลผลภาพ 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์วชินั 
 
วฟ.455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลิต      3(3-0-6) 
LE 455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.241 
 บทน าเก่ียวกบัฮาร์ดไดร์ฟ  โครงสร้างของ ฮาร์ดไดร์ฟ  การเขียนและอ่านขอ้มูล  โครงสร้างของ
หวัอ่าน/เขียนและแผน่เก็บขอ้มูล  การแปลงสนามแม่เหล็กเป็นขอ้มูลทางไฟฟ้า  สายการผลิต ฮาร์ดไดร์ฟ
และวิธีทดสอบ Electrostatic discharge (ESD) ห้องสะอาด (cleanroom) และการควบคุม  การติดต่อกบั
คอมพิวเตอร์ (Interface) การเยีย่มชมโรงงานผลิต 
 
วฟ.487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี      3(3-0-6) 
LE 487 Neural Networks and Fuzzy Systems 

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ. 200 
 ทฤษฎีและการประยกุตใ์ชร้ะบบโครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี ระบบฟัซซ่ีแบบปรับค่า 
โครงสร้างและพลศาสตร์ของหน่วยประสาท การเรียนรู้แบบมีการแนะน าและไม่มีการแนะน า
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3.1.5.2  ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ   

 
1. วชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนที ่1 
มธ.100  พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม      3(3-0-6) 
TU 100 Civic Education  
 Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain 
understanding of the concept of ‚citizenship‛ in a democratic rule and will have opportunity for self-
development to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in addressing issues in 
their society through real-life practices. 
 

มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities  
 To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, 
intellectual and creative development.  To instill analytical thinking, with an awareness of the problems 
that humanities are confronting, such as the impacts of: technological development, violence, wars, and 
various world crises so that we can live well in a changing world. 
 

มธ.120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences 
 This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for 
society.     The course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of 
social sciences from pure sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of 
social phenomenon. It also involves the analysis of important disciplines, concepts, and major theories of 
social sciences by pointing out strengths and weaknesses of each one. Included is the analysis of 
contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—-individual, group, macro-
social, national and world perspectives-- to view those problems. 
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มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี      2 (2-0-4) 
TU 130  Integrated Sciences and Technology 
 To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for 
scientific investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well 
as the impacts of science and technology on economies, societies and environments.  Current issues 
involving the impacts of science and technology on moral, ethics and human values. 
 

มธ.156   คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming 
 Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and 
application software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and development 
methodology, problem solving using high-level language programming. 
 
ท.161 การใชภ้าษาไทย         3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 
 Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing 
the main idea, communicating knowledge,  thoughts and composing properly. 
 

สษ.070  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 

Prerequisite  : Language  Institute  placement 
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll 

directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for 
Unsatisfactory and will not be counted towards the students’ total credits and GPA).   
 A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic 
integrated skills of listening, speaking, reading and writing. 

 

สษ.171  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2       3  (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 

Prerequisite  : Have earned credits of  EL 070 or  Language  Institute  placement 
 An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ 
English proficiency at a higher level. 
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สษ.172  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3       3  (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 

Prerequisite  :  Have earned credits of  EL 171  or  Language  Institute  placement 
 An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more 
sophisticated level than the prior course especially in speaking and writing. 
 
ส่วนที ่2 
วท.123  เคมีพื้นฐาน        3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
 Atomic structure, Stoichiometry, Chemical bonds, Properties of Representative and Transition 
Elements, Gases, Liquids and Solutions, Solids, Thermodynamics, Chemical Kinetics, Chemical 
Equilibrium and Acid-Base Equilibrium, Electrochemistry, Organic Chemistry.  
 

วท.173  ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน       1 (0-3-0) 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
    Prerequisite:  Have taken SC 123 or taking SC 123 in the same semester 
 Experiments related to the contents in SC 123 
 

สษ.202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน      3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 

Prerequisite: Have earned credits of  EL 172 
Preparing and training students for careers; using business English reading, writing, speaking and 

listening in the work-related contexts 
 

บังคับเลอืก 1 วชิา  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ   
วค.106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน   3 (3-0-6) 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 
           Basics of ecology for environment and natural resource conservation. Characterisation of 
pollutions and their impacts on the society. Concepts about sustainability of natural resources and energy. 
Decision analysis. Environmental ethics. Sustainable design. Energy consumption in Thailand. Energy 
consumption in transportation, industries, and buildings. Sustainability of energy for Thailand. Electricity 
generation in Thailand. Energy conservation. Alternative energy. Solar energy. Biomass for energy. 
Ethanol production. Biodiesel production. Clean coal technology. Nuclear energy. 
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วย.106 เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ  2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
 Proficient reading comprehension techniques: interpret, analyse and summarize reading 
information. Report writing: Style in reports, formats. Methods of compiling data for report-writing in 
tables and figures. Units, Symbols and Mathematical equations. Terminology and transliterate, 
Presentation skills and techniques for presentation. 
 
น.209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3 (3-0-6) 
LA 209  Civil and Commercial  Law 
 This course gives an account of general principles in the Civil and Commercial Code in the 
following Titles: (1) Persons  (2) Property (types of property and proprietary rights) (3) Juristic acts 
(general principles, declaration of will, void and voidable acts)  (4) Obligations and contracts 
 
น.249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  3 (3-0-6) 
LA 249  Introduction to Intellectual Property 
        This course seeks to provide students with fundamental knowledge in relation to the protection 
of ‚creation of the mind of human-beings‛, justifications and needs for the protection and benefits to be 
derived from the protection of this kind of property, the enforcement of rights flowing from the 
protection. For this purpose, examples will be drawn from existing intellectual property law, in particular, 
such legislation most central to the daily life of students e.g. the copyright law and the trademarks law. 
 
พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้    3 (3-0-6) 
BA 291  Introduction of Business 

The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of business, 
namely finance, accounting, marketing, human resource and production management, and management 
information system, placed within organizational, forms of businesses, environmental, legal and 
managerial context.  Underlying business concepts will be discovered through the study of real-world 
examples and fundamental business plans.   
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ทม.201 หลกัการบริหาร    3 (3-0-6) 
HR 201 Principles of Management 
 Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning, 
organizing, leading, controlling, managerial decision making and ethics 
 
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้   3 (3-0-6) 
EC 213  Introductory Microeconomics 

 A study of principles of economics regarding an allocation of scarce resources, theory of 
value and price determination. An introduction to the theory of consumption and production leading to 
the determination of supply and demand of goods and services. Price determination and allocation 
efficiency in perfectly and imperfectly competitive markets. 
2.  วชิาเฉพาะ 
     2.1  วชิาแกน 

2. 1.1 วชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1   3 (3-0-6) 
SC 133  Physics for Engineers I 
            Motion, force, gravity, collisions, rotational motion, bodies in equilibrium, elastic and fractures, 
fluids, oscillations, waves, sound and applications, heat and the kinetic theory of gases, the first and the 
second laws of thermodynamics. 
 
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 

Prerequisite:  Have taken SC133 
Electric charge and electric fieldsm, Gauss’law, electric potential, capacitance, dielectrics, 

electric current, DC circuits and devices, magnets and electromagnets, magnetic and Faraday’s law, 
inductors, AC circuits, electromagnetic theory and applications, light, lenses and optical instruments,  

 
วท.183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  1 (0-3-0) 
SC 183  Physics for Engineers Laboratory I 
  Laboratory practices involving measurement and errors, force and motion, energy, momentum, waves 
and heat.  



มคอ.2 
 

53 

 
วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 

Laboratory practices involving electro-magnetic fields, electric and instruments, optics and 
modern physics 
 
ค.111 แคลคูลสัพื้นฐาน    3 (3-0-6) 
MA 111 Fundamentals of Calculus 
   The elecmentary number system and functions, calculus of one variable functions, limit, 
continuity, the derivative and its applications, antiderivatives, techniques of integrations and its 
applications, series, Taylor’s Theorem and its applications 

Note: There no credit for students who studying or passed MA111 or MA216 or MA 218 

 
ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

Prerequisite:  Have earned credits of  MA111 
Analytic geometry for conic sections and second degree equations, vectors, transformation of 

coordinates, polar coordinates and graph drawing, functions of several variables, partial derivatives, 
multiple integrals, scalar fields and vector fields, derivative of  vector valued functions, integration in the 
vector fields, Gauss’s Theorem, Green’s Theorem and Stokes’ Theorem, Fourier and Laplace analysis 
and theirs applications. 

 
ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์     3 (3-0-6) 
MA214 Differential Equations 

 Prerequisite:  Have earned credits of  MA112 or MA113 
First order differential equations, second order differential equations, homogeneous linear 

differential equations, nonhomogeneous linear dirrerential equations,s differential equations of higher 
order, series solution of linear differential equations, special functions, partial differential equations, the 
Laplace transform and Fourier transform, introduction to nonlinear differential equations, applications 
engineering problem solving. 
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2.1.2  วชิาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 

วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม       3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering  Graphics 
             Prerequisite : - 
 The significance of drawing.  Instruments and their uses.  Lining and lettering.  Work 
preparation.  Applied geometry.  Dimensioning and description.  Orthographic  drawing.  Pictorial 
drawing.  Freehand  sketchin.  Sectioning.  Computer aided  drawing. 
 
วย. 100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  0 (0-0-0) 
CE 100  Ethics for Engineers 
               Prerequisite : - 
   Ethical issues relevant to the engineering profession.  Potential impact of technoloty transfers 
and implementation with respect to society and its members.  Potential problems that may arise are 
studied along with possible ways to prevent them from occurring and ways to deal with them once they 
occur. 
 
วย.101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์  1(1-0-2) 
CE 101  Introduction to Engineering Profession 

Engineering profession, Role and responsibility, Engineering fields, Curriculum and courses in 
engineering, Problem solving in engineering, Mathematical and scientific tools, Tests and experiments, 
Engineers and society and environment, Computers in engineering. 
 
วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1 3  (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials I 
Prerequisite  :  - 
  Properties and structure of engineering materials such as metal, alloy, ceramics, plastics, rubber, 
wood and concrete.  Phase diagram.  Materials characteristics.  Materials properties testing.  Relation of 
microstructure and macrostructure with material properties.  Manufacturing processes of materials.  
Effects of  heat treatment on microstructure and properties of material.
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 2.2 วชิาเฉพาะด้าน 
  2.2.1  กลุ่มเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์ 
วพ.330 ระบบฐานขอ้มูล         3(3-0-6) 
CN 330 Database Systems 
 Prerequisite : - 
 Purposes of database systems. Levels of data abstraction. Entity-relationship model. Relational 
model. Database management languages. Relational database design. Normalization theory. File system 
structure. Query and transaction processing. Concurrency control. Database security. Distributed 
databases and design. Object-oriented databases. 
วพ.350 ปัญญาประดิษฐ์         3(3-0-6) 
CN 350 Artificial Intelligence 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 260 or LE 211 
 Basic principles and related research in artificial intelligence. Topics includes simple 
representation schemes, problem solving paradigms, constraint propagation, game playing, machine 
learning, and search strategies. Areas of application such as knowledge representation, natural language 
processing, expert systems, computer vision and robotics will be explored. 

วฟ.210 สัญญาณและระบบ       3(3-0-6) 
LE  210 Signals and Systems 
 Prerequisite : Have earned credits of MA111 

   Continuous-time and discrete-time signal and system; linear time-invariant system (LTI); 
signal analysis using  Fourier  transform, Laplace transform, and  Z-transform; applications of signal and 
system; modern techniques in signal and system analysis. 

  2.2.2  กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟท์แวร์ 
วพ.201 การโปรแกรมเชิงวตัถุ        3(3-0-6) 
CN 201 Object-Oriented Programming 
 Prerequisite : Have earned credits of TU 156 
 Algorithm Design. Introduction to object-oriented programming. Fundamentals of Computer 
Programming.  Objects, classes and methods. Decisions. Iterations. Inheritance. Polymorphism. Abstract 
classes and interfaces. Arrays. Array Lists. Exception Handling. Streams. 
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วพ.300 การฝึกฝนการโปรแกรม 1       1(0-3-0) 
CN 300 Programming Practice I 
 Prerequisite : Have earned credits of or taking TU 156 in the same semester 
 Practice using development tools and programming on given problems. 
วพ.302 การฝึกฝนการโปรแกรม 2       1(0-3-0) 
CN 302 Programming Practice II 
 Prerequisite : Have earned credits of or taking CN 201in the same semester 
 Practice using development tools and programming on given problems. 
วพ.340 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์        3(3-0-6) 
CN 340 Software Engineering 
 Prerequisite : - 
 Fundamentals of software engineering. Software development life cycle Techniques and tools for 
software development. Requirement analysis. Software architecture and detailed design. Coding and 
debugging techniques. Documentation and release. Computer-aided software engineering. Software 
testing. Software reuse. Configuration management.  
วพ.341 การวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ     3(3-0-6) 
CN 341 Object-Oriented Analysis and Design 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 201 
 Software analysis and design using the object-oriented paradigm.  Object-oriented programming 
languages will be covered with the goal of applying materials for analysis, design, and implementation of 
real applications. 
 
วพ.342 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็      3(3-0-6) 
CN 342 Web Application Development 
 Prerequisite : Have earned credits of TU 156 
 Introduction to the basic principles of web application programming. Web server systems. Basic 
HTML and Cascading Style Sheets. Server-side web application development. Database access and 
manipulation through the web. Session management. Web application security. 
  2.2.3  กลุ่มโครงสร้างเพืน้ฐานของระบบ 
วพ.200 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง       3(3-0-6) 
CN 200 Discrete Mathematics 
 Prerequisite : - 
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 Logic. Proof techniques. Basic set theory. Relations and functions. Mathematical induction. 
Countability and counting arguments. Permutations and combinations. Inclusion-exclusion principle. 
Elementary finite probability. Topics in graph theory: isomorphism, planarity, circuits, trees, and directed 
graphs. 
วพ.202 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 1       3(3-0-6) 
CN 202 Data Structures and Algorithms I 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 201 
 Introduction to algorithm analysis. Simple sorting algorithms: Bubble, Selection, and Insertion 
sorts. Abstract data types. Dictionaries. Searching techniques: linear and binary searches. Stacks and 
queues. Linked lists. Recursions. Binary search trees. 
วพ.260 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
CN 260 Probability Theory and Random Processes for Computer Engineering 
 Prerequisite : Have earned credits of MA 111 

Probability. Random variables. Statistics. Random processes. Counting. Independence. 
Conditioning. Expectation. Density functions. Distributions. Law of large numbers. Central limit 
theorem. Confidence intervals. Hypothesis testing. Statistical estimation. Stationary processes. Markov 
chains. Ergodicity. Entropy. 
วพ.301 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 2       3(3-0-6) 
CN 301 Data Structures and Algorithms II 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 202 
 Heaps and priority queues. Heapsort. Advanced sorting algorithms: Mergesort, Quicksort, 
Counting sort, Radix sort and Bucket sort. Balanced trees: AVL trees, 2-3-4 trees, Red-black trees and B-
trees. Hash tables. Graphs.   
วพ.320 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1     3(3-0-6) 
CN 320 Data Communication and Computer Networks I 
 Prerequisite : - 
 Components of computer networks and Internet. Layered Architectures TCP/IP Models. 
Functions, protocols and technologies in application, transport, network, and data link layers. 
วพ.321 การรักษาความปลอดภยับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์     3(3-0-6) 
CN 321 Computer Network Security 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 320 
 Key concepts in computer security such as adversaries, threat models, risk management, 
defenses, and deterrents. Central themes of modern computer security such as human factors, attack 
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creation and modeling, attack detection and measurement, cryptography and communications security, 
and system design and implementation. How fundamental concepts relate to real-life attacks and 
prevention mechanisms such as phishing, worms, botnets, spyware, digital rights management, trusted 
computing, biometrics, electronic voting, firewall and VPN. 
วพ.331 ระบบปฏิบติัการ         3(3-0-6)  
CN 331 Operating Systems 
 Prerequisite : - 
 Design and implementation of operating systems. Process management. Process synchronization. 
Interprocess communication. Memory management. Virtual memory. Interrupt handling. Processor 
scheduling.  Device management. Input/Output. File systems. 
  2.2.4  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 
วพ.210 การออกแบบวงจรดิจิตอลทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
CN 210 Digital Circuits Design in Computer Engineering 
 Prerequisite : - 
 Number representations. Codes. Boolean algebra. Logic gates. Combinational and sequential 
circuit design (both synchronous and asynchronous) for real digital circuits starting from basic gates up to 
Programmable Logic Devices (PLD).  
วพ.211 การสังเคราะห์วงจรดิจิตอล       3(3-0-6) 
CN 211 Synthesis of Digital Circuits 
 Prerequisite : Have earned credits of or taking CN 210 in the same semester 
 The objective of this course is to let students get some experience in designing digital circuits  by 
using standard and modern equipments starting from combinational logic up to synchronous sequential 
circuits. 
วพ.212 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์       3(3-0-6) 
CN 212 Fundamentals of Computer Architecture 
 Prerequisite : - 
 A brief introduction to digital logic. Implementation of arithmetic logic unit. Binary numbers. 
Representation of negative numbers in a computer. Floating-point numbers. Basic machine instructors for 
a RISC-type computer. Assembly language programming. Implementations of basic computer under 
various clocking assumptions. Pipelining. Memory hierarchy: caches and virtual memory. Brief survey of 
input/output issues. 
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วพ.310 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์      3(3-0-6) 
CN 310 Microprocessor Systems Design 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 210 or LE 242 
 Introduction to microprocessors.  CPU architecture. System bus. Memory interface. Instruction 
set. Assembly language. Input/output interface using parallel ports. Serial communications. A/D and D/A 
conversions. C language for microprocessor. Programming techniques. Interrupts processing. 
Applications of  microprocessors and microcontrollers. 

วฟ.201  ปฏิบติัการพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1     1(0-3-0) 
LE 201 Basic Electrical Engineering Laboratory I 
 Prerequisite : Have earned credits of or taking LE240 in the same semester 
 Laboratory to introduce students to basic equipments and measurements in electrical 
engineering. 
วฟ. 240 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า        3(3-0-6) 
LE  240 Electric Circuit Analysis 
 Prerequisite : - 
 Circuit element, node and mesh analysis; Thevenin and Norton equivalent circuits; capacitance 
and inductance. The first order and the second order circuits. AC sinusoidal steady-state responses; 
phasor diagram; three-phase circuits. Two-port networks. Network theorems. 
วฟ. 241 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน     3(3-0-6) 
LE  241 Basic Electronic Circuits and Devices 
 Prerequisite : Have earned credits of LE240 
  Diode: physical structure, characteristics and modes of operation; diode application 
circuits; DC power supply amplifiers; BJT and FET physical structure, characteristics and modes of 
operation; use as an amplifier and a switch; biasing; principle of small-signal analysis; models for 2- and 
3-terminal devices; operational amplifier and its applications in linear and nonlinear circuits; introduction 
to power electronics 
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2.3  วชิาเลอืก 
2.3.1  วชิาเลอืกด้านการออกแบบและพฒันา 

วพ.311 การพฒันาระบบไมโครโปรเซสเซอร์      3 (3-0-6) 
CN 311 Microprocessor Systems Development 
 Prerequisite : Have earned credits of or taking CN 310 in the same semester 
 Development of various parts of microprocessor systems such as input/output interface, counter 
and timer, interrupt processing, serial communication, A/D and D/A conversions. 
วพ.312 การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยกุต์      3(3-0-6) 
CN 312 Computer Application Development 
 Prerequisite : Have earned credits of TU 156 
 Development of computer programming in various applications such as user interface 
programming, communication port programming, external hardware interfacing, data acquisition. 
 
วพ.322 การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3 (3-0-6) 
CN 322 Computer Network Design 
 Prerequisite : Have earned credits of or taking CN 320 in the same semester 
 Fundamental concepts for network configuration and design. Topics include fundamentals of 
TCP/IP network, packet capture and monitoring, operation with networking equipments such as router, IP 
routing, virtual LAN, IP access control, network address translation and basic network design. 
 
วพ.332 การปรับแต่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย       3 (3-0-6) 
CN 332 Computer Server Configuration 
 Prerequisite : - 
 Configuration of computer servers to provide various services. Topic includes domain name 
system, file transfer protocol server, Web server, e-mail server, and Database server. 
 

2.3.2 วชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ 
วพ.403 การฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์    0 (ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมงต่อ 
CN 403 Computer Engineering Internship          ภาคการศึกษา) 
 Prerequisite : Junior standing and pass english proficiency requirements of the Faculty 

Practical training related to the field of computer engineering during the summer semester in a 
research laboratory, a government agency, a state-owned enterprise, a company, or a factory approved by 
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the department with a total training period of at leat 240 hours. Students must submit training reports to 
the department after the training. This course is graded S/U.  

 
วพ.404 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1     1(0-3-0) 
CN 404 Computer Engineering Project I 

Prerequisite: (1) Senior standing and (2) have passed CN 201 and have earned at least 22 credits 
of CN courses and (3) have passed the English training program arranged by the Faculty or have 
obtained the score of at least 300 in the TU-GET exam. 

 Research and development project in computer engineering carried out by an individual student 
or a group of students under under supervision of one or more academic staff members. Students are 
required to submit reports and give an oral presentation on the project. 

 
วพ.405 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2      2(0-6-0) 
CN 405 Computer Engineering Project II 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 404 
 A continuation of Computer Engineering Project I to the final stage. Students are required to 
submit a complete summary report and give a final presentation. 
 
วพ.406 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์    1(0-3-0) 
CN 406 Preparation for Co-Operative Education in Computer Engineering 

Prerequisite: (1) Senior standing and (2) have passed CN 201 and have earned at least 22 credits 
of CN courses and (3) have passed the English training program arranged by the Faculty or have 
obtained the score of at least 300 in the TU-GET exam. 

 Working in companies or industries related to computer engineering for at least 80 hours under 
supervision of industrial supervisors and the faculty staffs. Students are required to submit a report and 
give an oral presentation. 
 
วพ.407 สหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์      8 (0-40-0) 
CN 407 Co-operative Education in Computer Engineering     
 Prerequisite : Have earned credits of CN 406 
 A continuation of preparation for Co-Operative Education in Computer Engineering by working 
in companies or industries related to computer engineering for at least 560 hours under supervision of 
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industrial supervisors and the faculty staffs. Students are required to submit a complete summary report 
and give an oral presentation.  
 วชิาเลอืกส าหรับวชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ 
วพ.304 ทฤษฎีการค านวณ        3(3-0-6) 
CN 304 Theory of Computation 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 200 
 Computability and models of computation. Regular languages. Regular grammars. Regular 
expressions. Finite automata.  Nondeterminism. Context-free languages. Context-free grammars. Turing 
machines. Computability. The Church-Turing thesis. Other models of computation. 
 
วพ.313 การโปรแกรมภาษาวเีอชดีแอล       3(3-0-6) 
CN 313 VHDL Programming 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 210 or LE 242  
 Using the VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language 
(VHDL) for modeling and top level design of digital systems. Structural and behavioral models, 
concurrent and sequential language elements, resolved signals, generics, configurations, test benches, 
guarded signals, and case studies will be studied. With the use of the industry standard compiler, 
simulation and synthesis tools, designs will be constructed and synthesized, ultimately being configured 
on CPLD and FPGA chip. 
 
วพ.315  ผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูง       3(3-0-6) 

CN. 315  Advanced System Administration                
 Prerequisite : - 
 Deploying and managing network servers running caching Domain Name service (DNS), Web 
Server, Active Directory, SMTP, Network file sharing, Advance networking and firewall configuration, 
understanding the system process, package management, and troubleshoot the system.  
 

วพ.316 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่    3 (3-0-6) 
CN.316  Cloud Computing and Big Data                
  Prerequisite : - 
 Technology related to Cloud Computing and Big Data. Explore solutions and design principle for 
building large network-based systems to both compute and data intensive computing. Topics include 
resource virtualization concept, System implementation, and System management. Deployed cloud 
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computing and big data system such as VMware ESX, KVM, Cloudera, OpenStack, vCloud director, and 
many other systems. 
 
วพ.323 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2     3(3-0-6) 
CN 323 Data Communication and Computer Networks II 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 320 
 Routing Protocols. Multicast and broadcast routing. Wireless networks and mobile systems. 
Multimedia networking. Security in computer networks. Network management. Quality-of-Services 
(QoS) Networks. 
 
วพ.324 เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต        3(3-0-6) 
CN 324 Internet Technologies 
 Prerequisite : - 
 Survey of contemporary Internet technologies. The role, use and implementation of current 
Internet tools. Basic TCP/IP and World Wide Web. HTML techniques for text, images, links and form. 
Security issues. Topics on existing Internet technologies.  
 
วพ.325 ความมัน่คงในการส่ือสารเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
CN 325 Introduction to Cryptography 
 Prerequisite :  Have earned credits of CN 200 and CN 304 or approval by instructor 
 Basic concepts in modern cryptography. Topics include basic primitives for both symmetric-key 
and asymmetric-key cryptosystems. Constructions, analyses, and security definitions of basic 
cryptographic primitives such as encryption schemes and message authentication codes based on block 
ciphers, such as DES and AES, and those based on number-theoretic constructs, such as the discrete 
logarithm function. The main approach used in analyzing cryptographic constructs will be the practice-
oriented provable security approach. 
 
วพ.326 โพรโทคอลและการวิเคราะห์โพรโทคอลดา้นความมัน่คงในการส่ือสาร               3(3-0-6) 
CN 326 Cryptographic protocols and analyses 

Prerequisite : Have earned credits of CN 325 or approval by instructor 
More advanced concepts in modern cryptography. Topics include constructions, analyses, and 

security definitions of more advanced cryptographic primitives and protocols such as entity authentication 



มคอ.2 
 

64 

and key exchange protocols. The main approach used in analyzing cryptographic constructs will be the 
practice-oriented provable security approach. 
 

วพ.327 หวัขอ้พิเศษทางความมัน่คงสารสนเทศ       3(3-0-6) 

CN 327 Special Topics in Information Security and Cryptography   
 Prerequisite: Pass CN 325 
 Topics of current interest and new developments in various fields in information security and cryptography. 
 
วพ.343 การพฒันาแอพพลิเคชนัแบบเคล่ือนท่ี      3(3-0-6) 
CN 343 Mobile Application Development 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 201 
 Overview of mobile computing platform. Architecture of mobile computing devices. Wireless 
and personal communication technologies. Application development platform for mobile devices. 
Software development for mobile device. User interface design guidelines. Concepts in mobile 
application development including location-based services. 
 
วพ.344  การรักษาความปลอดภยัส าหรับโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็    3(3-0-6) 

CN. 344 Web Application Security        
 Prerequisite: Pass CN. 342 Web application Development 
 Current state of security in web applications. Key security mechanisms for web applications. 
Client and server side controls. Common vulnerabilities of web-based applications and how to protect 
against the attacks. 
 
วพ.353 การรู้จ ารูปแบบ         3(3-0-6) 
CN 353 Pattern Recognition 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 260 or LE 211 
 Basic problems and systematic views of pattern recognition systems. Statistical pattern 
recognition techniques. Syntactic pattern recognition techniques. Feature extraction of binary value 
images. Texture features. Extraction of 3D information.  
 
 
 
 



มคอ.2 
 

65 

วพ.355 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ      3(3-0-6) 
CN 355 Statistical Natural Language Processing 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 260 or LE 211 
 A subfield of artificial intelligence and computational linguistics. Topics include the problems of 
automated generation and understanding of natural human languages. Techniques emerged in statistical 
methods for language technologies and natural language processing (NLP) are introduced. Topics include 
the source-channel paradigm from information theory, predictive language models, hidden Markov 
models, the EM algorithm, maximum entropy methods, and classification and regression techniques. 
 

วพ.356  การประมวลผลสัญญาณเสียงพดู       3(3-0-6) 

CN 356  Speech Signal Processing  
 Prerequisite : - 

This course covers the principles of digital speech processing.  Review of digital signal 
processing.  MATLAB functionality for speech processing. Fundamentals of speech production and 
perception.  Basic techniques for digital speech processing including short-time energy, magnitude, 
autocorrelation, short-time Fourier analysis, spectrogram, homomorphic (convolutional) methods, and 
linear predictive methods.  Speech estimation methods including speech/non-speech detection, 
voiced/unvoiced/non-speech segmentation/classification, pitch detection, formant estimation.  
Applications of speech signal processing including speech coding, speech synthesis, speech enhancement, 
and speech recognition/natural language processing. 

 
วพ.408 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1      3(3-0-6) 
CN 408 Special Topics in Computer Engineering I 
 Prerequisite : Senior Standing or approval by instructor 
 Topics of current interest and new developments in various fields in computer engineering. 
 
วพ.409 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2      3(3-0-6) 
CN 409 Special Topics in Computer Engineering II 
 Prerequisite : Senior Standing or approval by instructor 
 Topics of current interest and new developments in various fields in computer engineering. 
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วพ. 413 การค านวณแบบขนาน        3(3-0-6) 
CN 413 Parallel Computing 
 Prerequisite: Have earned credits of CN 202 

Techniques for the design and analysis of parallel algorithms and for programming on available 
parallel platforms. Principles of parallel algorithm design and different parallel programing models with 
extensive coverage of MPI, POSIX threads, Open MP, Open CL, and GPU. Parallel algorithms and 
applications: Sorting, Graph Algorithms, Discrete Optimization techniques, Data mining algorithms. A 
number of other algorithms used in numerical and scientific computing applications. 
 
วพ.414 ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย        3(3-0-6) 
CN. 414 Distributed System      
 Prerequisite:   Pass CN331 
 Interface to network protocols, Distributed run-time binding, Advanced virtual memory issues, 
Advanced means of interprocess communication, File system design, Design for extensibility, and 
security in a distributed environment. 
 

วพ. 415 การพฒันาระบบฝังตวั         3(3-0-6) 

CN. 415 Embedded System Development     
  Prerequisite:   Pass CN 310 
  Review on microprocessor-based system. Embedded system development life cycle. 
Microcontroller architecture and peripherals. Memory and I/O interfacing. Timing and bus cycle analysis. 
Toolchain for cross-platform software development. Embedded software design and implementation. 
Multitasking programming with real-time operating system. Scheduling and inter-process 
communication. Case studies of embedded system development. 
 
วพ.433 ระบบท างานแบบทนัที        3(3-0-6) 
CN 433 Real-Time Systems 
 Prerequisite: Have earned credits of CN 331 

Concepts of real-time systems. Real-time constraints. Real-time operating systems: scheduling, 
inter-process communication. Real-time programming techniques. Evaluation of real-time performance: 
rate monotonic analysis, worst-case execution time analysis. Case studies of real-time computer systems. 
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วชิาเฉพาะทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวชิาอืน่ และคณะอืน่ 

วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร       3(3-0-6) 
LE  320 Fundamentals of Communication Systems   
 Prerequisite : Have earned credits of  LE210 

Introduction to signal and system; spectrum of signal and applications of Fourier Series and 
transform; analog modulation, AM, DSB, SSB, FM, NBFM, PM; noise in analog communication; binary 
baseband modulation; Nyquist’s sampling theory and quantization; pulse analog modulation, pulse code 
modulation (PCM), delta modulation (DM); multiplexing, time-division multiplexing (TDM); frequency-
division multiplexing (FDM); introduction to transmission lines, radio wave propagation, microwave 
components and satellite communications, and optical communication. 

 
วฟ. 340 วงจรอิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6) 
LE  340 Electronic Circuits 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE241 
 Frequency response of bipolar and CMOS amplifiers; current mirrors, differential amplifiers, output 
stages and power amplifiers; feedback amplifiers and stability; positive feedback and oscillators; analog filters. 
 
วฟ.323 การส่ือสารดิจิตอล        3(3-0-6) 
LE 323 Digital Communications 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE320 
 Review of sampling theorem; probability and random processes; line coding and pulse 
shaping; signal detection; digital modulation techniques; performance analysis; introduction to 
information theory; source coding; channel coding. 
 
วฟ.314 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล      3(3-0-6) 
LE 314 Digital Signal Processing 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE210 

Review of discrete-time signals and systems, the Nyquist theorem, the discrete Fourier 
transform (DFT), fast Fourier transform (FFT) and z-transform; structures of discrete-time systems; 
digital filter design techniques (IIR and FIR filter); introduction to wavelet transform; multirate signal 
processing. 

 
 



มคอ.2 
 

68 

วฟ.415 การประมวลผลภาพ        3(3-0-6) 
LE 415 Digital Image Processing 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE210 
 Historical development of image processing. Image data structures. Image preprocessing. 
Image enhancement. Image classification. Image postprocessing. Image compression and restoration. 
Figure modeling. Computer animation. Contour mesh conversion. Applications of image processing. 
Introduction to computer vision. 

 
วฟ.455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลิต      3(3-0-6) 
LE 455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE241 
 Hard  drive introduction. Hard disk drive's construction.  Writing and reading data.  Magnetic 
recording head & disc.  Recording  channels & head positioning system. Drive manufacturing and testing. 
Electrostatic discharge (ESD). Cleanroom and contamination control. Interface. Hard drive 
Manufacturing visit. 
 
วฟ.487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี      3(3-0-6) 
LE 487 Neural Networks and Fuzzy Systems 

Prerequisite: Have earned credits of  LE 200 
 Theory and applications of fuzzy systems and neural networks. Adaptive fuzzy systems.  
Neuron structure and dynamics.  Unsupervised and supervised learning. 
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 3.2 ช่ือ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร    

ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
1. ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์
ทวศีกัด์ิ  กิจกาญจนา
รัตน์ 

3 1002 01227 xx x Ph.D. Electrical Engineering Polytechnic Institute of  
New York University,U.S.A. 

2545 

    M.S. Electrical Engineering Columbia University 2538 
    M.Eng. 

 
Computer Science Asian Institute of 

Technology, U.S.A. 
2534 

    B.Eng. 
 

Electrical Engineering 
(Communication Networks) 

Kasetsart  University  2532 

2. ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

ชนาทิพย ์นามเปรม
ปรีด์ิ 

3 1001 01037 xx x Ph.D. Computer Science University of California, San 
Diego, U.S.A. 

2545 

      M.Eng.  
 

Electrical Engineering and Computer 
Science  

Massachusetts Institute of 
Technology, U.S.A. 

2540 

    B.S. Computer Science and Engineering  
(Cryptography, Computer and 
Network Security, Distributed 
Systems) 

Massachusetts Institute of 
Technology, U.S.A. 

2539 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
3. อาจารย ์ ชุมพล บุญมี  

 
3 1006 01641 xx x D.Eng. Information Science and Control 

Engineering  
Nagaoka  University of 
Technology  

2541 

    M.Eng. 
 

 Electrical & Electronic System 
Engineering  

Nagaoka  University  of 
Technology  

2538 

    B.Eng. 
 

 Electrical Engineering  
(Computer Engineering) 

Nagaoka  University  of 
Technology 

2536 

4. อาจารย ์ วชิรา  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

3 4099 00618 xx x M.Eng. Computer Science & Information 
Management  

Asian Institute of 
Technology 

2542 

    B.Eng. 
 

Chemical Engineering  
(Information Management) 

King Mongkut’s Institute 
of Technology Thonburi 

2538 

5. อาจารย ์ นาวนิ  สมญาติ 3 7707 00147 xx x M.Sc. Computer Science  University of Edinburgh  2538 

    B.Eng. 
 

Electrical & Electronic  Engineering  
(Electronic and Computer 
Engineering) 

University of Manchester 
Institute of Science and 
Technology 

2537 

 
ล าดบัท่ี 1 – 3 เป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ าทีร่่วมสอนในหลกัสูตร  

ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
1. รองศาสตราจารย ์ ณรงค ์ บวบทอง 

Narong  Buabthong 
3 6010 00062 xx x M.Eng. 

 
Computer Engineering 
  

King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang  

2534 
 

    B.Eng.  Electrical Engineering  
(Digital Signal Processing, 
Computer Engineering, 
Microelectronics) 

King Mongkut’s Institute of 
Technology North Bangkok 

2522 

2. รองศาสตราจารย ์ นรินทร์  วฒันกุล 
Narin Watanakul 

 3 7060 0419 xx x M.Eng. Electrical Engineering   
  

King Mongkut’s Institute of 
Technology North Bangkok 

2536 

    B.Sc.  Electrical Engineering  
(Power Electronics,  
Power Systems,  
Energy Management) 

King Mongkut’s Institute of  
Technology North Bangkok 

2529 

3. รองศาสตราจารย ์ พิชยั  อารีย ์
Pichai Aree 

32001 00873 xx x Ph.D. 
M.S. 

Electrical Engineering 
Electrical Engineering 

University of Glasgow, UK.   
University of Manchester, UK.  
Institute of Science and  
Technology 

2543 
2540 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
    B.Eng.  Electrical Engineering  

(Power Systems,  
Electrical  Machines) 

King Mongkut’s Institute of  
Technology Thonburi 

2536 

4. รองศาสตราจารย ์ ไพบูลย ์ นาคมหาชลาสินธ์ุ 
Paiboon Nakmahachalasint 

3 9011 00278 xx x Ph.D. Electrical Engineering  University of Florida,U.S.A. 2546 

    M.Eng.  Electrical Engineering  University of Florida,U.S.A. 2537 
    B.Eng.  Industrial Instrumentation 

(Power Electronics,  
Electronic Systems & 
Controls,  Industrial 
Automation) 

King Mongkut's Institute of 
Techonology Ladkrabang 
 

2534 

5. รองศาสตราจารย ์ วนัชยั ไพจิตโรจนา 
Wanchai Pijitrojana 

3 1005 03259 xx x  Ph.D. Optoelectronics 
 

King’s College, University of 
London,UK. 

2545 

    M.S. Nonlinear Optics University of Southern 
California,U.S.A.  

2539 

  
 

  B.Eng. 
 

Telecommunication 
(Laser and Nonlinear Optics) 

King Mongkut’s Institute of  
Technology Ladkrabang 

2528 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
6. รองศาสตราจารย ์ สมชาติ โชคชยัธรรม 

Somchart Chokchaitam 
3 2099 00013 xx x D.Eng. Electrical Engineering  

 
Nagaoka University of 
Technology,Japan 

2545 

    M.S.  Electrical Engineering  University of  Rochester,U.S.A. 2538 
    B.Eng.  Electrical Engineering  

 (Image Processing,  
Digital Signal Processing, 
Telemedicine) 
 

Chulalongkorn University 
 

2534 

7. รองศาสตราจารย ์ สัญญา  มิตรเอม 
Sanya  Mitaim 

3 1005 02747 xx x  Ph.D. Electrical Engineering  
 

University of Southern 
California,U.S.A.  

2542 

    M.S. 
 

 Electrical Engineering  University of Southern 
California,U.S.A.  

2535 

    B.Eng.  Control Engineering  
(Nonlinear Signal 
Processing, Neural and 
Fuzzy Systems, Stochastic 
Resonance) 

King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang 

2533 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
8. รองศาสตราจารย ์ นางจรี ไชยชาญ 

Mrs.Jarree Chaicharn 
3 3399 00039 xx x Ph.D.  Biomedical Engineering  

 
University of Southern 
California,U.S.A. 

2550 

    M.S. 
 

 Biomedical Engineering  University of Southern 
California,U.S.A. 

2549 

    M.Eng.  Telecommunications  Asian Institute  of  Technology 2536 
    B.Eng. 

 
 Electrical Engineering  
(Biomedical Signal 
Processing, Circulatory 
Control in Sleep-Disordered 
Breathing) 

Khon Kaen University 2532 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ชนาทิพย ์นามเปรมปรีด์ิ 
Miss.Chanathip Namprempre 

3 1001 01037 xx x Ph.D. Computer Science University of California, San 
Diego,U.S.A. 

2545 

    M.Eng.  
 

Electrical Engineering and 
Computer Science 

Massachusetts Institute of 
Technology,U.S.A. 

2540 

    B.S. Computer Science and 
Engineering  
(Cryptography, Computer 

Massachusetts Institute of 
Technology,U.S.A. 

2539 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
and Network Security,  
Distributed Systems) 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ชาครี มาลีวรรณ 
Charkree Maleewan 

3 1009 05009  xx x M.S.EE  Microelectronics  University of Texas, 
Dallas,U.S.A. 

2538 

    M.S.  Physics Northeastern  Illinois 
University,U.S.A. 

2534 

    B.S. Physics  Ramkhamhang University 2527 
    B.Arch

. 
Industrial Design 
(Microelectronics, 
Electromagnetics  and   
Opto-electronics) 

King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang 

2525 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ทวศีกัด์ิ  กิจกาญจนารัตน์ 
Taweesak  Kijkanjanarat 

3 1002 01227 xx x  Ph.D. Electrical Engineering Polytechnic Institute of New 
York University 

2545 

    M.S.  Electrical Engineering Columbia University 2538 
    M.Eng.  Computer Science Asian Institute of Technology 2534 
    B.Eng.  

 
Electrical Engineering  
(Communication Networks)  

Kasetsart  University  2532 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นพพร  ลีปรีชานนท ์

Nopporn    Leeprechanon 
4 1012 00034 xx x  Ph.D.  Electrical Engineering  

 
Royal Melbourne Institute of 
Technology,Australia 

2547 

    M.Eng.  
 

 Electrical Engineering  King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang 

2539 

    B.Eng.  
 

 Electrical Engineering  
(Power System, High-
Voltage Engineering, 
Electrical System Design) 

King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang 

2536 

13. รองศาสตราจารย ์ นภดล อุชายภิชาติ 3 3018 00348 xx x Ph.D. Medical Signal Processing  Napier  University,UK.   2548 
  Nopadol Uchaipichat  M.Eng. Mechatronics  Asian Institute of Technology   2542 
    B.Eng. 

 
Electrical Engineering  
(Digital Signal Processing) 

Kasetsart University 2540 

14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศุภชยั  วรพจน์พิศุทธ์ิ 
Supachai  Vorapojpisut 

3 1020 01178 xx x  D.Eng.   Control Engineering  
  

Tokyo Institute of Technology,  
Japan 

2545 

    M.Eng.  Electrical Engineering  Chulalongkorn University 2538 
    B.Eng. 

 
 Electrical Engineering  
(Control Engineering) 

Chulalongkorn University 2533 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาตุรงค ์ตนัติบณัฑิต  

Charturong Tantibundhit 
3 4099 00971 xx x Ph.D. Electrical and Computer 

Engineering  
University of  
Pittsburgh,U.S.A. 

2549 

    M.S. Information Science University  of  Pittsburgh 
,U.S.A. 

2544 

    B.Eng. 
 

Electrical Engineering  
(Speech Processing,  
Pattern Recognition,  
Computer Vision) 

Kasetsart  University  2539 

16. อาจารย ์ ชุมพล บุญมี  
Choompol Boonmee 

3 1006 01641 xx x D.Eng. Information Science and 
Control Engineering  

Nagaoka  University of 
Technology, Japan  

2541 

    M.Eng. 
 

 Electrical & Electronic 
System Engineering  

Nagaoka  University  of 
Technology, Japan  

2538 

    B.Eng. 
 

 Electrical Engineering  
(Computer Engineering) 

Nagaoka  University  of 
Technology, Japan  
 
 
 

2536 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
17. อาจารย ์ ดามพเ์มษ บุณยะเวศ  3 9401 00280 xx  x Ph.D. Electrical Engineering  University of Colorado, U.S.A. 2547 

  Dahmmaet Bunnjaweht   M.S. Electrical Engineering University of Colorado, 
U.S.A. 

2541 

    B.Eng. 
 

Electronics Engineering 
(Signal Processing,  
Wireless Communication) 

King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang 

2536 

18. อาจารย ์ นาวนิ  สมญาติ  3 7707 00147 xx x M.S.  Computer Science  University of Edinburgh , UK. 2538 
  Nawin Somyat   B.Eng. 

 
Electrical & Electronic  
Engineering  
(Electronic and Computer 
Engineering) 

University of Manchester 
Institute of Science and 
Technology, UK. 

2537 

19. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ทรงยศ นาคอริยกุล 
Songyot Nakariyakul 

3 6099 00524 xx x Ph.D. Electrical and Computer 
Engineering  

Carnegie Mellon University, 
U.S.A. 

2550 

    M.S.  Electrical and Computer 
Engineering  

Carnegie Mellon University , 
U.S.A. 

2546 

    B.S. 
 

 Electrical Engineering 
(Distortion-Invariant Pattern 

Columbia University , U.S.A. 2544 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
Recognition, Feature 
Reduction, and 
Hyperspectral Image 
Processing) 

20. อาจารย ์ พงษศ์กัด์ิ  3 1007 00338 xx x Ph.D.  Electrical Engineering  The Ohio State University, 
U.S.A.  

2550 

    มหาโชคเลิศวฒันา  M.S.  Electrical Engineering  The Ohio State University, 
U.S.A.  

2545 

   Pongsak  M.Eng.  Electrical Engineering  Kyoto University, Japan 2537 
  Mahachoklertwattana  B.Eng. 

 
 Electrical Engineering  
(Computational 
Electromagnetics and 
Applications, Microwave 
Technologies) 

Kyoto University, Japan 2535 

21. อาจารย ์ พรระพีพฒัน์ ภาสบุตร 
Pornrapeepat  Bhasaputra 

3 1302 00158 xx x D.Eng. 
M.Eng. 

Electrical Engineering  
Electrical Engineering 

Asian Institute of Technology 
Asian Institute of Technology 

2550 
2544 

    B.Eng. Electrical Engineering  Thammasat University   2539 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
 (Power Systems,  

Energy Management) 
22. อาจารย ์ วชิรา   

พรหมสาขา ณ สกลนคร  
3 4099 00618 xx x  M.Eng. Computer Science & 

Information Management  
Asian Institute of Technology 2542 

  Wachira  
Promsaka  Na Sakolnakorn 

 B.Eng. 
 

 Chemical Engineering  
(Information Management) 

King Mongkut’s Institute of 
Technology Thonburi 

2538 

23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วรีชยั  อศัวเมธาพนัธ์ 3 3399 00116 xx x Ph.D.  Electronic Engineering  The University of Tokyo, 
Japan   

2546 

   Weerachai    M.Eng. Electronic Engineering  The University of Tokyo, 
Japan   

2542 

  Asawamethapant  B.Eng. Electrical and Electronics 
Engineering   
(Semiconductor Lasers, 
Photonic Integrated Circuits, 
Epitaxial Growth and 
Processing Technologies) 
 

Chiba University , Japan 2540 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
24. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วรีชยั อโณทยัไพบูลย ์

Weerachai  Anotaipaiboon 
3 3096 00001 xx x Ph.D. Information Technology  

 
Sirindhorn International 
Institute of Technology, 
Thammasat University 

2549 

    M.S. Electrical Engineering  Stanford University, U.S.A.  2540 
    B.S. 

 
Computer and Systems 
Engineering  
(Numerical Optimization,  
CNC Programming) 
 

Rensselaer Polytechnic 
Institute, U.S.A.  

2538 

25. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ปิยะ    เตชะธีราวฒัน์ 
Piya   Techateerawat 

 3 5799 00048 xx x Ph.D.  Computer  Engineering  Royal Melbourne Institute of 
Technology , Australia 

2551 

    B.Eng. Computer Engineering 
(Computer Networks,  
Network Security and 
Wireless Sensor Networks) 
 
 

University of New South 
Wales , Australia 

2547 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
26. อาจารย ์ นิติการ   น่ิมสุข 

Nitikarn  Nimsuk 
3 4199 00055 xx x  Ph.D.  Physical Electronics  Tokyo Institute of Technology, 

Japan  
2551 

    M.Eng. Physical  Electronics Tokyo Institute of Technology, 
Japan  

2548 

    B.Eng.  Electrical and Electronic 
Engineering  
(Artificial Neural Networks, 
Pattern Recognition, 
Electronic Noses) 

Tokyo Institute of Technology, 
Japan  
 
 
 
 

2546 

27. อาจารย ์ ณฐัพงศ ์ ตณัฑนุช 3 9098 00845 xx x  Ph.D.  Electrical Engineering  Chulalongkorn University 2554 
  Nutthapong  Tanthanuch  M.Eng. 

B.Eng. 
 

 Electrical Engineering 
Electrical Engineering  
(Highvoltage Engineering) 

Chulalongkorn University 
Chulalongkorn University 

2547 
2544 

28. อาจารย ์ ศุภวฒัน์  สุภคัวงศ์ 3 3499 00160 xx x Ph.D. Electrical  Engineering Imperial College, UK. 2553 
  Supawat  Supakwong  M.S. Electrical  Engineering University of Virginia, UK. 2548 
    B.S. Electrical  Engineering University of Virginia, UK. 2547 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
(Communications and  
Signal Processings) 

 

29. อาจารย ์ พิศาล แกว้ประภา  Ph.D 
M.S. 

 
B.S 

Electrical Engineering 
Wireless and Networking 
Engineering 
Computer Engineering 

Lehigh University, USA. 
 
 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2555 
2550 

 
2544 

30. อาจารย ์ นายจกัราวธุ เดชวเิศษ  Ph.D 
M.Phil. 
M.Eng. 

B.S 
 

Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
 

Imperial College London, 
UK. 
 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

2555 
2546 
2538 
2535 

 
3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ และผูท้รงคุณวฒิุท่ีร่วมสอนในหลกัสูตร 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์อาจพิจารณาเชิญผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยายในบางหัวขอ้ บางรายวิชา รวมถึง
รายวชิาสัมมนาทางวศิวกรรมไฟฟ้า เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกบัวทิยากรภายนอก 
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4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 
จากความตอ้งการท่ีบณัฑิตควรมีประสบการณ์ในวชิาชีพก่อนเขา้สู่การท างานจริง ดงันั้นหลกัสูตรไดก้ าหนด

รายวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา  (จะจดัอยู่ในกลุ่มวิชาบงัคบัเลือก) โดยนกัศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาไดว้่า
ตอ้งการประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบใด  

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 
(1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจและเห็นความจ าเป็นในการเรียนรู้

ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาทางในภาคอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
(4) มีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา สามารถปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมของสถานประกอบการได ้
(5) กลา้แสดงออก น าเสนอความคิดเห็น และความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้

4.2. ช่วงเวลา  
วชิาฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีท่ี 3 
วชิาสหกิจศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาชั้นปีท่ี 4 

4.3. การจดัเวลาและตารางสอน  
วชิาฝึกงาน จดัเตม็เวลาในภาคฤดูร้อน  
วชิาสหกิจศึกษา จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษา 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 
         5.1       ค าอธิบายโดยย่อ 

หลกัสูตรก าหนดให้นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 และ 2  ซ่ึงเป็น
วชิาท่ีใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเสนอแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น
วตัถุประสงคก์ารวจิยั โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
        5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
            นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการในการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยมีการ
ทดสอบ พิสูจน์ ยืนยนัความถูกตอ้ง และความน่าเช่ือถือ และสามารถเขียนปริญญานิพนธ์เพื่อเสนอรายงานผลการศึกษา
ได ้
           5.3   ช่วงเวลา 

       ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4              
 5.4   จ านวนหน่วยกติ 
                โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1  หน่วยกิต 
  โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2  หน่วยกิต 
            5.5  การเตรียมการ 

1) มอบหมายอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 1-2 คน พร้อมทั้งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบโครงงาน 
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2) อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าปรึกษาในการเลือกหวัขอ้ และกระบวนการศึกษาคน้ควา้และประเมินผล 
3) จดัชัว่โมงการใหค้  าปรึกษาโครงงานวจิยั จากอาจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละท่าน 
4) นกัศึกษาน าเสนอโครงร่างการวิจยัแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบโครงงานเพื่อรับขอ้เสนอแนะ

และประเมินผล 
5) นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาโครงงานวิจยัแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบโครงงานเพื่อรับ

ขอ้เสนอแนะและประเมินผล 
6) นกัศึกษาส่งรูปเล่มรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการโครงงาน 

            5.6   กระบวนการประเมินผล  
1) อาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาร่วมกันก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลตามวตัถุประสงค์

รายวชิา 
2) นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยคณะกรรมการโครงงาน ซ่ึงเข้าร่วมฟังการ

น าเสนอผลการศึกษา 
3) อาจารยป์ระสานงานวิชาโครงงานน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร เพื่อน าผลการประเมินเสนอต่อคณะฯ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.   การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
มีความตระหนกัและทศันคติท่ีดีต่อ
จรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

- การสอดแทรกในวชิาเรียน 

มีทกัษะการเป็นผูน้ าและท างานเป็นทีม - การท างานเป็นทีมในชั้นเรียน 
- การท ากรณีศึกษาและน าเสนอในชั้นเรียน 

มีวนิยั และความรับผดิชอบ - การมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบใน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน 

มีทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง - การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เช่น วชิาโครงงานทางดา้นวศิวกรรรมคอมพิวเตอร์ 

มีความสามารถในการส่ือสาร ทั้งการพูด การ
อ่าน การเขียน ในเชิงวชิาการ 

- การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เช่น การท าปริญญานิพนธ์ในวิชาโครงงาน ซ่ึง
นักศึกษาจะต้องจัดท าข้อเสนอโครงงาน และ
รายงานความก้าวหน้า ตลอดจนน าเสนอขอ้เสนอ
โครงงานและผลความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ
สอบโครงงาน 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาศึกษาทัว่ไป   

 2.1.1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
  (2)  มีความเป็นธรรม 
  (3)  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  (4)  มีวนิยั 
  (5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
  (6)  มีจิตอาสา 
 2 ) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตวัอยา่งท่ีครอบคลุมประเด็นปัญหาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (2) อภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (3)  กรณีศึกษาและการมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์และให้ความเห็นดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (4)  การสอดแทรกคุณธรรมในรายวชิาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (5)  จดักิจกรรมเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
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  (6)   การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
  (7)  จดัโครงการพฒันาแนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  (8)   จดักิจกรรมส่งเสริมในเร่ืองความรับผดิชอบทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน 
  (9)   แฟ้มสะสมงาน 

(10)  กรณีศึกษาการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของวชิาชีพต่างๆ 
(11)  จดัโครงการพฒันาแนวคิดดา้นจิตอาสา 
(12)  ก าหนดชัว่โมงกิจกรรมพฒันาจิตอาสา 

  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           (1) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนกัศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย ์
   -ก่อนเรียน 
   -ระหวา่งเรียน 
   -หลงัการเรียน/กิจกรรม 
   (2) ประเมินโดยการสะทอ้นความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ื้น 
   (3) ประเมินโดยใชแ้บบประเมิน 
   (4) นกัศึกษาท าบนัทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียน และประสบการณ์จากสังคม 
   (5) การมีส่วนร่วมและการพฒันาตนเองก่อนเรียน ระหวา่งเรียน  
   (6) ประเมินจากภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   (7) ประเมินจากระยะเวลาในส่งงานตามก าหนด 
   (8) การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียนและการส่งงานตามก าหนดระยะเวลา 
   (9)ประเมินโดยใชก้ารสังเกต 
  (10) ประเมินการมีส่วนร่วมและการพฒันาตนเอง 
 2.1.2. ความรู้ 
  1)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (2) สามารถวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
  (3)  สามารถน าความรู้ หลกัการ ทฤษฎีไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเเหมาะสม 
  (4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2)  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษา 
  (2) การท าแผนท่ีความคิด 
  (3) ใหมี้การคิดวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวธีิแกปั้ญหา 
  (4) เนน้การสอน การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
  (5) การท ารายงาน/โครงงาน 
  (6) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการน าไปประยกุตใ์ช้ 
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  (7) การศึกษาดว้ยตนเองเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของศาสตร์ต่างๆ 
 3)   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  (2) การประเมินผลสัมฤทธ์ิโดยการสอบ 
  (3) การท ารายงาน/การคน้ควา้ 
  (4) การส่งงานและการน าเสนองาน 
  (5) การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
  (6)แบบฝึกหดั 
  (7)การประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยการสอบ การท ารายงาน 
  (8)ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเขา้ใจ 
  (9)การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  (10) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเขา้ใจ 
  (11)การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  

2.1.3. ทกัษะทางปัญญา 
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1)สามารถก าหนดประเด็นวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
  (2)สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (3)มีความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรค ์และมีความคิดในเชิงบวก 
  (4)มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 2)  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1)การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
  (2)กระตุน้ใหผู้เ้รียนสรุปความรู้จากความคิดท่ีไดเ้รียน 
  (3) การระดมสมอง 
  (4)การแสดงบทบาทสมมติ 
  (5)จดักิจกรรรมการเรียนการสอนใหน้กัศึกษาไดฝึ้กวเิคราะห์ 
  (6)ปัญหา และเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งนอ้ย 1กิจกรรม/วชิา 
  (7)การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
  (8)กระบวนการเรียนการสอนแบบใหส้ัมผสัปัญหา (problem- based learning) 

(9)ลงมือปฏิบติัในการแกปั้ญหาดว้ยการใหท้ าโครงงาน (project-based learning) 
(10)จดักิจกรรมส่งเสริมใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์
(11)บรรยาย/อภิปราย 
(12)การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทศันะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผูเ้รียน และสังคม 
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(13)การเปิดโอกาสใหมี้การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
(14)การมอบหมายงาน 
(15)การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1)การประเมินการคิดวเิคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
  (2)การจดัระบบความคิด 
  (3)การน าเสนอรายงาน 
  (4)การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  (5)โครงงาน/ผลงาน 
  (6)การทดสอบ/การสอบเก่ียวกบัระบบความคิด ความเช่ือมโยง และเหตุผล 
  (7)การมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 
  (8)การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนกัศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย ์
   -ก่อนเรียน 
   -ระหวา่งเรียน 
   -หลงัการเรียน/กิจกรรม 
  (9)การประเมินจากรายงาน 
  (10)การประเมินจากการน าเสนอรายงาน/โครงงาน 
 

2.1.4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  (1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่าง 
  (2) มีความเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
  (3) มีความรับผดิชอบในงาน ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  (4) มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  (5) ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีความเป็นพลเมืองดี 
 2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  (1) การมอบหมายงานใหท้ างาน/โครงงานกลุ่ม 
  (2) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ 
  (3) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในเร่ืองภาวะผูน้ า 
  (4)การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
  (5)ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการพึ่งตนเอง 
  (6)การสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  (7)การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 
  (8)การบรรยาย/การอภิปราย ยกตวัอยา่งผลกระทบในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ 
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  (9)การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาของชุมชนของผูเ้รียน 
  (10)สอนและฝึกปฎิบติัเก่ียวกบัการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลกัความ
เสมอภาค การเคารพกติกา 
  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1)ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม 
  (2)ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผูน้ า และผูต้ามในในบทบาทภาวะผูน้ า 
และผูต้ามในสถานการณ์ต่างๆ 
  (3)นกัศึกษาประเมินตนเอง 
  (4)ประเมินตามใสภาพจริงจากผลงาน 
  (5)ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับการแสดงออกในเร่ืองการใชสิ้ทธิเสรีภาพ 
  (6)ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
2.1.5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1) มีความรู้ทกัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  (2)มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
  (3) มีทกัษะในการคิดค านวณ 
  (4) มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล 
 2)  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
  (2) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  (3) การน าเสนอ/รายงานหนา้ชั้น เรียน 
  (4) การน าเสนองานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
  (5) การฝึกฝนเทคนิค และทกัษะดา้นการคิดค านวณ จากการยกตวัอยา่ง 
  (6) การก าหนดสถานการณ์จ าลองในการท าโครงการ 
  (7) การใชก้รณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูล 
  (8) การท าวิจยั 
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 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1) การประเมินผลงาน/โครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) การประเมินทกัษะการส่ือสาร การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 
(3) การน าเสนองาน /ทกัษะความเขา้ใจ 
(4) การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการสอบ 
(5) การท ารายงาน/โครงงาน 
 

2.2 การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาเฉพาะ 
 2.2.1. คุณธรรม  จริยธรรม 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

 นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นยงัมีกฎหมายควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม อาจารยท่ี์
สอนในแต่ละวชิาตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ีทั้ง 5 ขอ้ เพื่อให้นกัศึกษาสามารถ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการต่าง ๆ ท่ีศึกษา รวมทั้งอาจารยต์อ้งมีคุณสมบติัดา้น
คุณธรรม จริยธรรมอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ตามท่ีระบุไว ้

 (1)  เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซ่ือสัตยสุ์จริต  

 (2)  มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของ
องคก์รและสังคม  

 (3)  มีภาวะความเป็นผู ้น าและผู ้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ตามล าดบัความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

 (4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

 (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสังคมของวชิาชีพวศิวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

 นอกจากนั้น หลกัสูตรวิศวกรรมอุตสาหการมีวิชาเก่ียวกบั จริยธรรมเบ้ืองตน้ของวิศวกรและ
กฏหมายโรงานอุตสาหกรรม เป็นวชิาบงัคบั อาจารยท่ี์สอนตอ้งจดัให้มีการวดัมาตรฐานในดา้นคุณธรรม จริยธรรม
ทุกภาคการศึกษา ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นขอ้สอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรมท่ีก าหนด มีการ
ก าหนดคะแนนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของคะแนนความประพฤติของนกัศึกษา นกัศึกษาท่ี
ค ะ แนนค ว า มป ร ะพ ฤ ติ ไ ม่ ผ่ า น เ กณฑ์  อ า จ ต้ อ ง ท า กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม เ พิ่ ม ก่ อ น จบ ก า ร ศึ ก ษ า
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 2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

เน้นการเข้าชั้ นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม  มีความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น เป็นตน้  นอกจากน้ี
อาจารย์ผูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา   รวมทั้งมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกยอ่งนกัศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ   
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด  
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

(2)  ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
(3)  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 2.2.2 ความรู้ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวศิวกรรมอุตสาหการ และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็น

ส่ิงท่ีนักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้ นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

  (1)  มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกตใ์ช้กบังานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และการสร้าง
นวตักรรมทางเทคโนโลย ี 

  (2)  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั ในเน้ือหาของ
สาขาวชิาเฉพาะดา้นทางวศิวกรรม  

  (3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
  (4)  สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
  (5)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้ 
  การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถท าไดโ้ดยการทดสอบจากขอ้สอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอด

ระยะเวลาท่ีนกัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 
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  2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบติั 
ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชา  นั้น  ๆ  นอกจากน้ีควรจดัให้มีการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 
ตลอดจนการฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีน าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวชิาสหกิจศึกษา 

2.2.3 ทกัษะทางปัญญา 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นกัศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโ้ดยพึ่งตนเองไดเ้ม่ือจบการศึกษาแล้ว 
ดงันั้นนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกบั
สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ ในขณะท่ีสอนนกัศึกษาอาจารยต์อ้งเนน้ให้นกัศึกษาคิดหาเหตุผล เขา้ใจท่ีมาและสาเหตุ
ของปัญหา วิธีการแกปั้ญหารวมทั้งแนวคิดดว้ยตนเอง ไม่สอนในลกัษณะท่องจ า นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ 
จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

 (1)  มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
 (2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
 (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล 

ประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม ในการ

พฒันานวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
 (5)  สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ  
 การวดัมาตรฐานในขอ้น้ีสามารถท าไดโ้ดยการออกขอ้สอบท่ีให้นกัศึกษาแกปั้ญหา อธิบายแนวคิด

ของการแกปั้ญหา และวธีิการแกปั้ญหาโดยการประยกุตค์วามรู้ท่ีเรียนมา หลีกเล่ียงขอ้สอบท่ีเป็นการเลือกค าตอบท่ี
ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบท่ีใหม้า ไม่ควรมีค าถามเก่ียวกบันิยามต่างๆ   
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 2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยกุตท์างวศิวกรรมอุตสาหการ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบติัของนักศึกษา  เช่น  ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
  

2.2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

นกัศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่รู้จกัมาก่อน คนท่ีมาจาก
สถาบนัอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรือคนท่ีจะมาอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ความสามารถท่ีจะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัต่างๆ ต่อไปน้ีให้นกัศึกษาระหว่างท่ีสอนวิชา หรืออาจให้นกัศึกษาไปเรียน
วชิาทางดา้นสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆน้ี 
(1)  สามารถ ส่ือสารกับก ลุ่มคนท่ีหลากหลาย  และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสังคม
ไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสม  

(2)  สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกบัทาง
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

(4)  รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

(5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อ
สังคม คุณสมบติัต่างๆ น้ีสามารถวดัระหวา่งการท ากิจกรรรมร่วมกนั 
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(4.2)กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
ใชก้ารสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้น

ขา้มหลกัสูตร หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวงัในผล
การเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ ดงัน้ี 

(1) สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
(4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
(5) มีภาวะผูน้ า 

(4.3)กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน  และ
สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็น
ของขอ้มูล 

 2.2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(5.1)ผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

นักศึกษาจ าเป็นต้องมีทกัษะ หรือควรได้รับการพฒันาทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข เพื่อให้
สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลทางวิศวกรรม          อุตสาหการ ซ่ึง
จ าเป็นอยา่งมากในการน าไปวจิยั หรือใชง้านในอุตสาหกรรม รวมทั้งตอ้งมีทกัษะในการส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถจดัการระบบงานท่ีนักศึกษาจะต้องออกไปเผชิญ
หลงัจากจบการศึกษา ดงันั้นอาจารยต์อ้งสอดแทรกวธีิการเพื่อใหน้กัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่างๆ จาก
การสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 
(1)  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็น  อยา่งดี 
(2)  มีทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัไดอ้ย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ  
(4)  มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ัญลกัษณ์ 
(5)  สามารถใช้เคร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วศิวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้
การวัดมาตรฐานน้ีอาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
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ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่ม
นกัศึกษา 

(5.2)กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาต่าง  ๆ  ให้นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ 

(5.3)กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1)   ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ การ

อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน  
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้

3.1 ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาศึกษาทัว่ไป  
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
2)  มีความเป็นธรรม 
3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4)  มีวนิยั 
5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
6)  มีจิตอาสา 

3.1.2 ความรู้ 
1) มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) สามารถวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
3)  สามารถน าความรู้ หลกัการ ทฤษฎีไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.1.3 ทกัษะทางปัญญา 
1)  สามารถก าหนดประเด็นวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
2)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวธีิการแกไ้ขปัญหา 

            และผลการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3)  มีความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรค ์และมีความคิดในเชิงบวก 
4)  มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.1.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่าง 
  2) มีความเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
  3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4) มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  5) ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีความเป็นพลเมืองดี 

3.1.5 ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1) มีความรู้ทกัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

2) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการ 
    ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3) มีทกัษะในการคิดค านวณ 
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 4) มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล 
 

3.2  ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาเฉพาะ  
   3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

1)  เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ 
ซ่ือสัตยสุ์จริต  

2)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ร
และสังคม 

3)  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ตามล าดบั
ความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์ 

4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร  สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม  

5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขา้ใจถึงบริบททางสังคมของวชิาชีพวศิวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

   3.2.2  ความรู้ 
1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และการสร้าง
นวตักรรมทางเทคโนโลย ี 

2)  มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการท่ีส าคัญ ทั้ งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเน้ือหาของ
สาขาวชิาเฉพาะดา้นทางวศิวกรรม  

3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
5)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้  

  3.2.3  ทกัษะทางปัญญา 
1)  มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล 

ประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม ในการพฒันา

นวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
5)  สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ  
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  3.2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1)  สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวชิาชีพมาส่ือสารต่อสังคมไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสม  
2)  สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

3)  สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกบัทางวิชาชีพ
อยา่งต่อเน่ือง 

4)  รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

5)  มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อสังคม 
 3.2.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

1)  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
2)  มีทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
4)  มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ัญลกัษณ์ 
5)  สามารถใชเ้คร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping)  ของวชิาศึกษาทัว่ไป 
         ความรับผิดชอบหลกั          ความรับผิดชอบรอง  
 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

ส่วนที ่1                        

-หมวดมนุษยศาสตร์                        
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์                        

-หมวดสังคมศาสตร์                        

มธ.100   พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม                        

มธ.120   สหวทิยาการสงัคมศาสตร์                         

-หมวดวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์หรือ คอมพวิเตอร์                        

มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                        

มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้                        

หมวดภาษา                        

ท.161       การใชภ้าษาไทย                        

สษ. 070   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                        

สษ.171    ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2                        

สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3                          
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

ส่วนที ่2                        
วท.123   เคมีพ้ืนฐาน                        

วท.173   ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน                        

สษ.202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน                       

วค.106  ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน                        
วย.106   เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ                        

น. 209    หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์                       

น. 249    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา                       

พบ.291  ธุรกิจเบ้ืองตน้                      

ทม.201 หลกัการบริหาร                       

ศ. 213     เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้                       
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping)  ของวชิาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลกั          ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์                          
วท.133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                   ○     ○  

วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                   ○     ○  

วท.183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                          

วท.184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                          

ค.111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน                          

ค.112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์                          

ค.214  สมการเชิงอนุพนัธ์                          

วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมศาสตร์                          

วก.100  กราฟฟิกวศิวกรรม ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● 
วย.100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร       ○    ○         ○     ○ 
วย.101  ความรู้เบ้ือตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์     ○               ○      
วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1                          
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รายวชิา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วพ. 200 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง                          

วพ. 201 การโปรแกรมเชิงวตัถุ                          

วพ. 202 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 1                          

วพ. 210 การออกแบบวงจรดิจิตอลทางวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

                         

วพ. 211 การสังเคราะห์วงจรดิจิตอล                          

วพ. 212 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                          

วพ. 260 ทฤษฏีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม
ทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

                         

วพ. 300 การฝึกฝนการโปรแกรม 1                          

วพ. 301 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 2                          

วพ. 302 การฝึกฝนการโปรแกรม 2                          

วพ. 304 ทฤษฎีการค านวณ                          

วพ. 310 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์                          

วพ. 311 การพฒันาระบบไมโครโปรเซสเซอร์                          
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รายวชิา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วพ. 312 การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยกุต ์                          

วพ. 313 การโปรแกรมภาษาวเีอชดีแอล                          

วพ.315 ผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                           

วพ.316 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการ
จดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 

                         

วพ. 320 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1                          

วพ. 321 การรักษาความปลอดภยับนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

                         

วพ. 322 การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                          

วพ. 323 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2                          

วพ. 324 เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต                          

วพ. 325 ความมัน่คงในการส่ือสารเบ้ืองตน้                          

วพ. 326 โพรโทคอลและการวิเคราะห์โพรโทคอล 
ดา้นความมัน่คงในการส่ือสาร 

                         

วพ. 327 หวัขอ้พิเศษทางความมัน่คงสารสนเทศ                            
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รายวชิา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วพ. 330 ระบบฐานขอ้มูล                          

วพ. 331 ระบบปฏิบติัการ                          

วพ. 332 การปรับแต่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                          

วพ. 340 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์                          

วพ. 341 การวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ                          

วพ. 342 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็                          

วพ. 343 การพฒันาแอพพลิเคชนัแบบเคล่ือนท่ี                          

วพ. 344  การรักษาความปลอดภยัส าหรับโปรแกรม
ประยกุตบ์นเวบ็ 

                         

วพ. 350 ปัญญาประดิษฐ์                          

วพ. 353 การรู้จ ารูปแบบ                          

วพ. 355 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ                          

วพ. 356 การประมวลผลสัญญาณเสียงพดู                            
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รายวชิา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วพ. 404 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1                          

วพ. 405 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2                          

วพ. 406 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์                          

วพ. 407  สหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์                          

วพ. 408  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1                          

วพ. 409  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2                          

วพ. 413  การค านวณแบบขนาน                          

วพ. 414 ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย                          

วพ. 415 การพฒันาระบบฝังตวั                          

วพ. 433 ระบบท างานแบบทนัที                          
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วชิาบังคับนอกสาขา                          

วฟ. 201  ปฏิบติัการพื้นฐานทาง
วศิวกรรมไฟฟ้า 1 

                         

วฟ. 210 สัญญาณและระบบ                          

วฟ. 240  การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า                          

วฟ. 241  อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
พื้นฐาน 

                         

วชิาเลอืกนอกสาขา                          

วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร                          

วฟ. 340 วงจรอิเล็กทรอนิกส์                          

วฟ. 314 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล                          

วฟ. 415 การประมวลผลภาพ                          

วฟ. 323 การส่ือสารดิจิตอล                          

วฟ. 455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟและการผลิต                          

วฟ. 487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี                          
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1 การวดัผล ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555 ) โดยแบ่งเป็น 8 ระดบั มีช่ือและค่าระดบัต่อ
หน่ึงหน่วยกิตดงัต่อไปน้ี 

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดับ 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 

1.2 การวดัผลวิชา วพ.403 การฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวย.100 จริยธรรมส าหรับ
วศิวกร แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบั S (ใชไ้ด)้ และ U (ยงัใชไ้ม่ได)้ 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1) ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบ

การประกนัคุณภาพภายในท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจตรงกนั และน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

(2) การทวนสอบในระดบัรายวชิาควรใหน้กัศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวชิา 
(3) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน 

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา มีการด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 
(1) ภาวะการมีงานท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นตน้ 

(3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
(4) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาท่ีเรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบ
อาชีพของบณัฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรให้ดียิ่งข้ึน
ดว้ย 

(5) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนกัศึกษาในการเรียน และสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ 
และการพฒันาองคค์วามรู้ของนกัศึกษา 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
   3.1 ไดศึ้กษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต ่ากวา่  

        145 หน่วยกิต  
  3.2  ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00  (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
  3.3  ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนด  

 
หมวดที่ 6  การพฒันาคณาจารย์ 

1.       การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
         ไม่มีโครงการรับอาจารยใ์หม่ตลอดหลกัสูตร หรือหากจ าเป็นจะพิจารณาจากสาขาความรู้จะตอ้งตรง
กบัแนวทางของหลกัสูตร 
2.       การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
         2.1  การพฒันาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                (1)  ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วจิยัอยา่งต่อเน่ือง 
                (2)  จดัอบรมเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการถ่ายทอดความรู้ และการวดัผล 
                (3)  จดัประชุมสัมมนาเก่ียวกบัเทคนิคการเรียนการสอนร่วมกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
         2.2  การพฒันาวิชาการและวชิาชีพด้านอื่น ๆ  
                (1)  ส่งเสริมให้อาจารยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวชิาการแก่องคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
  (2) ส่งเสริมการท าวจิยั โดยจดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวจิยั และการไปน าเสนองานวจิยั

ในท่ีประชุมวชิาการ 
  (3) ส่งเสริมให้มีการจดัตั้งกลุ่มวิจยัร่วมกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทาง

วชิาการ และประสบการณ์ในการวจิยั 



108 
 

108 

 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลกัสูตร 

1.     การบริหารหลักสูตร 
       ในการบริหารหลกัสูตร จะมีผูอ้  านวยการโครงการ และรองผูอ้  านวยการโครงการเป็นผูบ้ริหารการจดัการ
เรียนการสอน โดยมีคณะกรรมการประสานงานโครงการ และคณบดีเป็นผูก้  ากบัดูแลและคอยให้ค  าแนะน า
ตามล าดบั 
 คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อน ในการ
ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรโดยกระท าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
- นกัศึกษาจบการศึกษาตาม
หลกัสูตรอยา่งนอ้ย 80% 

 

- ติดตามนกัศึกษา เพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ และรับทราบปัญหาเพื่อ
หาแนวทางแกไ้ข 

- จ  านวนนกัศึกษาท่ีจบการศึกษา 

 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
            2.1  การบริหารงบประมาณ 

 มีการจดัท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายท่ีชดัเจน 
 มีการแสวงหาแหล่งทุนต่าง ๆ เพิ่มเติม 
 มีการจดัสรรงบประมาณการใชจ่้ายในหมวดงบลงทุน งบด าเนินการ และเงินอุดหนุนทัว่ไป

อยา่งมีเหตุผล และสอดคลอ้งกบังบประมาณรายรับ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงคุณภาพ
การสอนและการวิจยั ตามวตัถุประสงคแ์ละแผนงาน 

 มีการพฒันาระบบการบริหารงบประมาณใหมี้ความคล่องตวัและตรวจสอบได ้
 มีระบบบญัชีท่ีเป็นปัจจุบนัและตรวจสอบได ้

            2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
                 คณะมีความพร้อมดา้นหนังสือ  ต ารา  และการสืบคน้ผ่านฐานขอ้มูลโดยมีห้องสมุดกลางท่ีมี
หนังสือเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และด้านอ่ืนๆ  รวมถึง
ฐานขอ้มูลท่ีจะให้สืบค้น  ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ  ต าราเฉพาะทาง  นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอยา่งพอเพียง ดงัน้ี 
 หอ้งสมุดศูนยรั์งสิต 

- หนงัสือสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มีจ  านวนรวมทั้งหมด  39,967  เล่ม 
สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1.  คณิตศาสตร์และสถิติ 1,538 3,530 5,068 
2.  เทคโนโลยกีารเกษตร 3,837 1,624 5,461 
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สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
3.  คอมพิวเตอร์ศาสตร์ 6,977 4,913 11,890 
4.  เทคโนโลยชีีวภาพ 3,314 3,696 7,010 
5.  ฟิสิกส์ 1,388 2,054 3,442 
6.  เคมี 1,131 1,308 2,439 
7.  เทคโนโลยชีนบท 1,238 540 1,778 
8.  วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 837 856 1,693 
9.  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 902 284 1,186 
รวม 21,162 18,805 39,967 

 

- หนงัสือสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจ  านวนรวมทั้งหมด  15,807 เล่ม 
สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 2,057 2,559 4,616 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 1,340 677 2,017 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 2,302 2,660 4,962 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 68 87 155 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 1,906 2,151 4,057 
รวม 7,673 8,134 15,807 

- วารสารวชิาการสาขาวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 491  ช่ือเร่ือง 
สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
วศิวกรรมศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

269 222 

 

- ฐานขอ้มูลออนไลน์      จ านวน 23 ฐาน  
Resource Center ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
- หนงัสือสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจ  านวนรวมทั้งหมด  9,213  เล่ม 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 248 796 1,044 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 207 463 670 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 374 549 923 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 140 542 682 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 275 607 882 
6. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 302 511 813 
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สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
7. โครงงานสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 1,196 762 1,958 
8.  อ่ืนๆ 1,837 404 2,241 
รวม 4,579 4,634 9,213 

 
- วารสารวชิาการสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจ  านวนรวมทั้งหมด  143  เล่ม 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 24 51 75 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 14 - 14 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 7 2 9 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 3 2 5 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 7 2 9 
6. วศิวกรรมทัว่ไป 31 - 31 
รวม 86 57 143 

    
   2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

 จดัหาต ารา หนงัสือ ส่ิงพิมพ ์วารสารทั้งภาษไทยและภาษาต่างประเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ และเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัอยา่งเพียงพอ 

 จดัใหมี้อาคารสถานท่ี ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการเรียนการสอน และการวจิยั อนัไดแ้ก่ หอ้ง
บรรยาย ห้องปฏิบติัการ ห้องประชุม/สัมมนา ห้องน ้า อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ พร้อมทั้ง
มีการบ ารุงรักษาท่ีดี 

 จดัใหมี้คอมพิวเตอร์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและวสัดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือ อ านวยต่อการ
สืบคน้ ท่ีทนัสมยัอยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งมีการบ ารุงรักษาท่ีดี 

 จดัใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การจดัหอ้งเรียนกลุ่ม 
 จดัใหมี้ขอ้มูลเก่ียวกบัทุนการศึกษา 

             2.4    การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจา้หนา้ท่ีประจ าห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะ

ประสานงานร่วมกบัคณาจารยใ์นการจดัซ้ือจดัหาหนงัสือเพื่อเขา้ห้องสมุดกลาง และท าหน้าท่ีประเมิน
ความพอเพียงของหนงัสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ี ดา้นโสตทศันอุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวก
ในการใช้ส่ือของอาจารย์แล้วยงัต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้ส่ือของอาจารยด์้วย
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
มีงบประมาณท่ีสนบัสนุน
การศึกษาท่ีเพียงพอ 

ใชข้อ้มูลการใชง้บประมาณท่ีผา่นมา
ประกอบการจดังบประมาณในปีถดัไป 

ติดตามสรุปการใชง้บประมาณ
เทียบกบังบฯ ท่ีตั้งไว ้

 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

(1) อาจารยป์ระจ าตอ้งมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

(2) มีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตร 
(3) มีความรู้ มีทกัษะในการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา มี

ประสบการณ์ท าวจิยัหรือประสบการณ์ประกอบวชิาชีพในสาขาวชิาท่ีสอน 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อน มีการประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับ
การปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และได้
บณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 

ส าหรับอาจารยพ์ิเศษถือว่ามีความส าคญัมาก  เพราะจะเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบติัมาให้กบันกัศึกษา โด  ยมีการเชิญอาจารยพ์ิเศษหรือวิทยากร  มาบรรยายอยา่งน้อยวิชาละ 3  ชัว่โมง
และอาจารยพ์ิเศษนั้น  ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชัว่โมงจะตอ้งมีวุฒิการศึกษาอย่างต ่าปริญญาเอก 
หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงในเร่ืองท่ีบรรยาย 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต ่าปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา มีทศันคติในการท างานท่ีดีต่อการ
ใหบ้ริการ เพื่ออ านวยความสะดวก และประสานงานต่าง ๆ ใหก้บันกัศึกษา และคณาจารย ์
 4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมใหมี้การเพิ่มพนูความรู้ และประสบการณ์ โดยใหไ้ดรั้บการอบรม เขา้ร่วมสัมมนา เพิ่ม
ศกัยภาพใหมี้ขีดความสามารถในการวจิยัทางการศึกษา เพื่อช่วยในการประเมินผลการบริหารจดัการ
หลกัสูตร และการประกนัคุณภาพ
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นักศึกษา 

 จดัให้มีระบบให้ค  าแนะน าปรึกษา และการปฐมนิเทศแก่นกัศึกษา เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจแก่
นกัศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนการศึกษาท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และแนวทางการเรียนการ
สอนของแต่ละหลกัสูตร 

 มีการแนะน าหลกัสูตร การบริการขอ้มูลทางวชิาการ การรับค าร้องของนกัศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 มีระบบการติดตามผลการศึกษาของนกัศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  5.2.1 กรณีท่ีนกัศึกษามีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นค าร้อง

ขอดูกระดาษค าตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธีิการประเมินของอาจารยแ์ต่ละรายวชิาได ้
  5.2.2 การอุทธรณ์ของนกัศึกษา ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยวนิยั

นกัศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 4 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มีการส ารวจหรือรวบรวมขอ้มูล เพื่อวเิคราะห์ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 มีการน าเอาขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผูส้นใจเขา้มาศึกษา 
 มีการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
 เพื่อใหไ้ดน้กัศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้
 เพื่อปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั และสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน และ

สังคม 
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 7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

     

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ย ร้อยละ 25 
ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีก่อนหนา้ ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 ของแผน 

     

(8) อาจารยใ์หม่ทุกคน(ถา้มี)ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า ดา้น
การจดัการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/
หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถา้มี)ไดรั้บการ
พฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50  ต่อปี 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่  
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) มีการประชุมร่วมของอาจารยใ์นภาควิชาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอค าแนะน า/
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์มีความรู้ในการใชก้ลยทุธ์การสอน 

(2) การสอบถามจากนกัศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวธีิการท่ีใช ้โดยใชแ้บบสอบถาม
หรือการสนทนากบักลุ่มนกัศึกษาระหวา่งภาคการศึกษา โดยอาจารยผ์ูส้อน 

(3) ประเมินจากการเรียนรู้ของนกัศึกษา จากการท ากิจกรรม และผลการสอบ 
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ท าการส ารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย ์โดยแจกแบบประเมินให้กับ
นกัศึกษาในแต่ละรายวชิาก่อนส้ินภาคการศึกษา ขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกวเิคราะห์โดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ และ
ส่งให้คณาจารยผ์ูส้อนแต่ละคนในภาคการศึกษาถดัไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลบัในการปรับปรุงการสอน
และรายวชิาของตน 

 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยส ารวจขอ้มูลจาก 
 นกัศึกษาปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม่ 
 ผูว้า่จา้ง 
 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

 เพื่อดูผลสัมฤทธ์ิของบณัฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 
โดยมีคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน  ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสาขา/สาขาวชิาเดียวกนัอยา่ง
นอ้ย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 กระบวนการทบทวนผลการประเมินทีไ่ด้จากอาจารย์และนักศึกษา ประกอบด้วย 

1. วิเคราะห์ปัญหา ขอ้บกพร่อง ตลอดจนขอ้ควรปรับปรุงของแต่ละรายวิชา อนัน าไปสู่การเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2. ทบทวนภาพรวมของหลกัสูตร และคุณภาพของนกัศึกษา ตลอดจนระดบัความรู้ความสามารถ
ของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

3. ประเมินผลงานวชิาการของบณัฑิต 
กระบวนการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร ประกอบด้วย 

1. ศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขา้งตน้ 
2. วเิคราะห์หากลยทุธ์เพื่อใหไ้ดต้ามคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนด 
3. ปรับปรุงเน้ือหาของแต่ละรายวชิาใหเ้หมาะสมและทนักบัวทิยาการปัจจุบนั 
4. ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตยิง่ข้ึน 

ทั้งน้ี การปรับปรุงหลกัสูตรจะด าเนินการทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก 1    ผลงานวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลกัสูตร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวศัีกดิ์  กจิกาญจนารัตน์ 

งานวจัิย 

Lin Cai, Roberto Rojas-Cessa, and Taweesak Kijkanjanarat, ‚Avoiding Speedup from Bandwidth 
Overhead in a Practical Output-Queued Packet Switch‛, IEEE International Conference on 
Communications, Kyoto, Japan, June 5 – 9, 2011. 
 
Roberto Rojas-Cessa, Lin Cai, and Taweesak Kijkanjanarat, ‚Scheduling Memory Access on a 
Distributed Cloud Storage Network‛, 2012 21st Annual Wireless and Optical Communications 
Conference (WOCC), Kaohsiung, Taiwan, April 19 – 21, 2012. 
 
ทวีศักด์ิ กิจกาญจนารัตน์ และ รัจฉนันท์ พันธ์ุงาม, “ระบบสารสนเทศเพื่อผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
กรณีศึกษา: บริษัท แซมโก้ อินดัสทรีส์  จ  ากัด”,  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 4 ตุลาคม – ธนัวาคม 2553 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาทพิย์  นามเปรมปรีดิ์ 

งานวจัิย 

M. Bellare and C. Namprempre, Authenticated encryption: Relations among notions and analysis of the 
generic composition paradigm. Journal of Cryptology, 21(4):469–491, Oct 2008. 
 

M. Bellare, C. Namprempre, and G. Neven, Security proofs for identity-based identification and 
signature schemes. Journal of Cryptology, 2008. 

 

M. Abdalla, J. H. An, M. Bellare, and C. Namprempre, From identification to signatures via the Fiat-
Shamir transform: Necessary and sufficient conditions for security and forward-security. IEEE 
Transactions on Information Theory, 54(8):3631–3646, Aug 2008. 
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M. Bellare, C. Namprempre, and G. Neven, Unrestricted aggregate signatures. International 
Colloquium on Automata, Languages and Programming – ICALP 2007, volume 4596 of Lecture Notes 
in Computer Science, pages 411–422. Springer-Verlag, Berlin Germany, Aug 2007. 

 

C. Namprempre and M. Dailey, Mitigating dictionary attacks with a text-graphics character 
CAPTCHA. IEICE Transaction on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer 
Sciences, E90-A(1):179–186, Jan 2007. 

 

C. Namprempre, G. Neven, and M. Abdalla, A study of blind message authentication codes. IEICE 
Transaction on Fundamentals of  Electronics, Communications and Computer Sciences, E90-A(1):75–
82, Jan 2007. 

 

M. Abdalla, C. Namprempre, and G. Neven, On the (im)possibility of blind message authentication 
codes. In D. Pointcheval, editor, Topics in Cryptology – CT-RSA 2006, volume 3860 of Lecture Notes 
in Computer Science, pages 262–279. Springer-Verlag, Berlin Germany, February 2006 
3. ดร.ชุมพล บุญมี 
งานวจัิย 
Saekow, A. and Boonmee, C., A Practical Method of Reducing the Gaps in e-Government 
Interoperability Implementation: Case of Patient Referral Information Exchange, Journal of Advances 
in Information Sciences and Service Sciences (AISS), 2(2), 93-106, 2010. 
 
Saekow, A. and Boonmee, C., A Pragmatic Approach to Interoperability Practical Implementation 
Support (IPIS) for e-Government Interoperability, Electronic Journal of Electronic Government 
(EJEG), 7(4) 403-414, 2009. 
 
Saekow, A. and Boonmee, C., The Challenges of Implementing e-Government Interoperability in 
Thailand: Case of Official Electronic Correspondence Letters Exchange across Government 
Departments, Information Science Book: Interoperability  in Digital Public Services and 
Administration, 40-61, 2009. 
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Saekow, A. and Boonmee, C., Efficient Implementation of E-Government Interoperability in Babour 
Market Information Systems based on Service Oriented Architecture: A Case of Thailand, Information 
Science Book: Handbook of Research on E-Services in the Public Sector: E-Government Strategies and 
Advancements, 229-243, 2009. 
 
Saekow, A. and Boonmeer, C., Bridging the Gap between Conceptual Frameworks and 
Implementation: Towards a Realistic Approach, the 3rd International Conference on Information 
Sciences and Interaction Sciences (ICIS 2010), 265-273, 2009. 
 
Saekow, A. and Boonmee, C., IPIS: Interoperability Practical Implementation Support, Proceedings of 
the ECEG’09, 529-539, 2009. 
 
Saekow, A. and Boonmee, C., Towards a Practical Approach for Electronic Government 
Interoperability Framework (e-GIF), Proceedings of the 42 nd Annual Hawaii International Conference 
on Systems Sciences, IEEE bolume, 1-9, 2009. 
 
Saekow, A., Jirachiefpattana, A., and Boonmee, C., Electronic Government Interoperability in 
Thailand: A Pilot Project on Official Electronic Correspondence Letters Exchange between 
Heterogeneous software Products, Proceedings of the ECEG’08, 463-474, 2008. 
 
Saekow, A. and Boonmee, C., E-Government interoperability system development: issue of labour 
statistic information management in Thailand, Proceedings of 4th International Conference on e-
Government (ICEG08), 351-362, 2008. 
 
Boonmee, S., Saekow, A., and Boonmee, C., A Group Collaboration Support System to Assist Building 
and Managing National Core Component Dictionary and XML Schema Standards, ECEG’08, 73-82, 
2008. 
4. อาจารย์ วชิรา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

ไม่มี 
 
5. อาจารย์ นาวนิ    สมญาติ 

ไม่มี 
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ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล าดับ รายนามอาจารย์ ภาระงานสอนก่อนปรับปรุงหลกัสูตร 
(ช่ัวโมง:สัปดาห์) 

ภาระงานสอนภายหลงัปรับปรุงหลกัสูตร 
(ช่ัวโมง:สัปดาห์) 

  ป. ตรี ประกาศฯ
บณัฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม ป. ตรี ประกาศฯ
บณัฑิต 

ป.โท ป.
เอก 

รวม 

1. ผศ. ดร.ทวศีกัด์ิ 
กิจกาญจนารัตน์ 

6 - - - 6 6.5 - - - 6.5 

2. ผศ. ดร.ชนาทิพย ์
นามเปรมปรีด์ิ 

9 - 3 - 12 6 - 3 - 9 

3. ดร.ชุมพล บุญมี 6 - 3 - 9 3 - 3 - 6 
4. อ.วชิรา พรหม

สาขา ณ 
สกลนคร 

9 -  - 9 4.5 - - - 4.5 

5. อ.นาวนิ สมญาติ 6 - - - 6 7.5 - - - 7.5 
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ภาคผนวก 3 แบบฟอร์มรายละเอยีดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร  

การปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2552 เพือ่ใช้ในปีการศึกษา 2556 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าว (ฉบับ พ.ศ. 2552) น้ีได้รับทราบ /รับรองการเปิดสอนจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 
2. สภามหาวิทยาลธัรรมศาสตร์ ไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2555 
เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 
3. หลกัสูตรปรับปรุงแก้ไขน้ี เร่ิมใช้กบันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2556 เป็นตน้ไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุง 
  เพื่อปรับเน้ือหาวิชาต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นหลกัสูตรให้ทนัสมยัให้สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนั และใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

5.1 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 140 หน่วยกิต เป็น 145 หน่วยกิต  
 5.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ดงัน้ี 
 5.2.1 วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1 
   1) ปรับวิชา มธ.100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นวิชาบงัคบัเพิ่มในวิชา
ศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1 และปรับลดจ านวนหน่วยกิตของวิชา มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์  มธ.120  
สหวทิยาการสังคมศาสตร์  และ มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากวิชาละ 3 หน่วยกิต 
เป็นวชิาละ 2 หน่วยกิต 
   2) ปรับปรุงเน้ือหาวชิาในหมวดภาษา 3 วชิา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 0 (3-0-6) สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 0 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 
 เป็นการศึกษาเสริมท่ีมิได้หน่วยกิต  (Non-Credit)    
เพื่อช่วยนักศึกษาท่ีมีพื้นฐานความรู้ภาษาองักฤษยงั
ไม่สูงพอท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัพื้นฐานได ้ (รายงาน
ผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้  (U) 
และจะไม่น าไปคิดรวมกบัจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด  

วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 
เป็นวิชาเสริมท่ีมิไดคิ้ดหน่วยกิต  (Non-Credit)    เพื่อ
ช่วยนกัศึกษาท่ีมีพื้นฐานความรู้ภาษาองักฤษยงัไม่สูง
พอท่ีจะเข้าศึกษาในระดับพื้นฐานได้  (รายงานผล
การศึกษาระบุเพียงใช้ได ้(S) หรือใช้ไม่ได ้ (U) และ
จะไม่น าไปคิดรวมกบัจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด  หรือ
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
หรือค านวณค่าระดบัเฉล่ีย) 
ทบทวนความรู้ภาษาองักฤษพื้นฐาน โดยเนน้การ
ทบทวนความรู้ทางไวยากรณ์ การฟัง การพดู ระดบั
ตน้และการอ่านบทความสั้นๆ 

ค านวณค่าระดบัเฉล่ีย) 
หลกัสูตรเบ้ืองตน้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
นกัศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวติจริงทั้ง 4 
ทกัษะ คือ ฟัง  พดู อ่าน เขียน 

สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 3  (3-0-6) สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน : ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา หรือสอบได ้สษ. 070 
ระดบั S  
         ศึกษาและฝึกฝนภาษาองักฤษทั้งส่ีทักษะ คือ  
ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนโดยการพูดระดบักลางและ 
การอ่านบทความท่ีมีความยาวข้ึน 

วิชาบงัคบัก่อน :  สอบได ้สษ. 070 หรือ ก าหนดจาก
การจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา  
 
        หลกัสูตรระดบักลางเพื่อส่งเสริมทกัษะฟัง พูด 
อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อม
นักศึกษาส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับท่ี
สูงข้ึน 

สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 3  (3-0-6) สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 3  (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา  หรือสอบ  สษ. 171  
ไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบั D 
        ศึกษาและฝึกฝนภาษาองักฤษทั้งส่ีทกัษะ โดย
เน้นการฝึกฟังข่าว  บทสนทนา  และเน้นการอ่าน
บทความท่ียากข้ึน  และฝึกการเขียนระดบัยอ่หนา้ 

วชิาบงัคบัก่อน  : สอบได ้สษ. 171 หรือ  ก าหนดจาก
การจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา   
 
        หลกัสูตรระดบักลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษา
ใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับท่ี
ซบัซ้อนกว่าในวิชาภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเน้น
ทกัษะการพดูและการเขียน 

 5.2.2)วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2  
 1) ปรับปรุงเน้ือหาวชิา  2 วชิา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
วท.123  เคมีพื้นฐาน              3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 

โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมี แก็ส ของแข็ง 
ของเหลว และสารละลาย ปริมาณสัมพนัธ์  อุณหพล
ศาสตร์เคมี จลนพลษสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุล
ไอออน เคมีไฟฟ้า ตารางธาตุ สารเชิงซ้อน เคมีนิร
เคลียร์ เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น (หมู่ฟังชันทัว่ไป) การ
เรียกช่ือและการเกิดปฏิกิริยา) เคมี ส่ิงแวดลอ้ม 

วท.123  เคมีพื้นฐาน                 3 (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
  โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ 
พนัธะเคมี สมบติัธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชนั 
แก๊ส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง อุณหพล
ศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมีและกรด -เบส 
เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย ์
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน      3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 
            วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
            วิ ช า น้ี มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ใ น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถในการเ ขียนจดหมายสมัครงาน 
จดหมายธุรกิจ และบนัทึกช่วยจ าทางธุรกิจ ฝึกฝนการ
ฟังและการพูด ดว้ยการตอบค าถามในการสัมภาษณ์
เป็นภาษาองักฤษ 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน        3(3-0-6) 
EL 202  English for work 
  วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
             เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนกัศึกษาเพื่อเขา้
สู่การท างาน ฝึกใช้ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
ในบริบทการท างาน 

  
  2) ปรับปรุงเน้ือหาและปรับอกัษรยอ่ 1 วชิา 

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
ทอ.201 หลกัการบริหาร             3 (3-0-6) 
HO 201 Principles of Management  
 ศึกษาลกัษณะของการบริหาร วิวฒันาการ
ของแนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหาร ศึกษา
หนา้ท่ีการบริหาร ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร 
การน าหรือการบงัคบับญัชา และการควบคุม โดย
วิชาน้ีจะมุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันของ
หน้าท่ีดังกล่าวและผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีมีต่อองค์การ แนวโน้มใหม่ๆ ของการ
บริหาร รวมทั้ ง ศึกษาเ ร่ืองจริยธรรมและความ
รับผดิชอบต่อสังคมของนกับริหาร 

ทม.201   หลกัการบริหาร            3  (3-0-6) 
HR 201   Principles of Management 
 แนวคิดทางการบริหาร  วิวฒันาการทฤษฎี
การบริหาร หน้าท่ีและทกัษะผูบ้ริหารองค์กร  การ
วางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู ้น า  และการ
ควบคุม การตดัสินใจทางการบริหาร และจริยธรรม
การบริหาร 
 

 3) ปรับรหัสวิชา และวชิาบังคับก่อน   1  วิชา  
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

น.246  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
                                        3 (3-0-6) วิชา

บังคับก่อน : เป็นนักศึกษานอก 
    คณะนิติศาสตร์ตั้งแต่ชัน้ปทีี่ 2 
    ขึ้นไป 
 

 น.249 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
                                                         3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาตัง้แต่ชั้นปีที่ 2 
                     ขึ้นไป 
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 5.3 ปรับปรุงรายวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 
  5.3.1 วชิาแกน ลดจ านวนหน่วยกิต จาก 27 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต รายละเอียด ดงัน้ี  
 1) วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
                          1.1)  ปรับค าอธิบายรายวิชา   2  วิชา      

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2                   3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 
           ประจุไฟฟา้และสนามไฟฟ้า  กฎของเกาสส ์ 
ศักย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟ้า  
กระแสตรงและอุปกรณ์  แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า  การ
เหนียวน าแม่เหล็ก และกฎของฟาราเดย์  ตัวเหนี่ยวน า 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ทฤษฎคีลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการ
ประยุกต์ แสง เลนส์และทัศนอุปกรณ์ การสะท้อน การหัก
เห การเลี้ยวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชัน ฟิสิกส์
สมัยใหม่ 
 
 
 
 
 

วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2                     3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II  

 ประจุ ไฟฟ้ าและสนามไฟฟ้า   กฎของ เกาส์  
ศักย์ ไฟฟ้า  ความจุ ไฟฟ้า ไดอิ เล็กตริก กระแสไฟฟ้า  
วงจรไฟฟ้ า กระแสตรงและอุปกรณ์   แม่ เหล็ กและ
แม่เหล็กไฟฟ้า  การเหนียวน าแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์  
ตั ว เหนี่ ย วน า  ว งจร ไฟฟ้ า กระแสสลั บ  ทฤษฎี คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ แสง เลนส์และทัศนอุปกรณ์ 
การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน การแทรกสอดและโพ
ลาไรเซชัน ฟิสิกส์สมัยใหม่ 

ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์   
                                                       3 (3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

เรขาคณิตวิเคราะห์ในเรื่องภาคตัดกรวยและ
สมการก าลังสอง  เวกเตอร์ การแปลงเชิงพิกัด พิกัดเชิงขั้ว
และการร่างกราฟ  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย   
ปริพันธ์ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ฟีลด์เชิงสเกลาร์  และฟีลด์
เชิงเวกเตอร์ อนุพันธ์ของเวกเตอร์  ปริพันธ์ในฟิลด์ของ
เวกเตอร์  ทฤษฎีบทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์ การ
วิเคราะห์ฟูเรียรแ์ละลาปลาซและการประยุกต์ 

ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์    
                                                           3 (3-0-6) 
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

 เรขาคณิตวิเคราะห์ในเรื่องภาคตัดกรวย
และสมการก าลังสอง   เวกเตอร์   การแปลงเชิงพิกัด  พิกัด
เชิงขั้วและการร่างกราฟ  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย  
ปริพันธ์ฟังก์ชันหลายตัวแปร  สนามสเกลาร์และสนาม
เวกเตอร์   อนุพันธ์ของเวกเตอร์    ปริพันธ์ในสนามของ
เวกเตอร์   ทฤษฎีบทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์   การ
วิเคราะห์ฟูเรียร์และลาปลาซและการประยุกต์ 
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     1.2)  แก้ไขวิชาบังคับก่อนและค าอธิบายรายวิชา  จ านวน  1 วิชา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2         1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.134 
              ปฏิบัติการเก่ียวกับ สนามแม่เหล็กไฟฟา้วงจร  
และเครื่องมือวัดทางไฟฟา้ ทัศนศาสตร์ และฟสิิกส์ยุคใหม่ ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2    1 (0-3-0SC 184  Physics for Engineers Labปฏิบัติการเก่ียวกับ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรและเครื่องมือวัดทางไฟฟา้ ทัศนศาสตร์ และฟิสิกสย์ุคใหม่ 

วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2          1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 
วิชาบังคับก่อน : - 

ปฏิบัติการเก่ียวกับ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรและ
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์แผนใหม่ 

              1.3)  ปรับวิชาบังคับก่อน จ านวน  1 วิชา 
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1      1(0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.133 

วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1        1 (0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน : - 

 2) วชิาพื้นฐานทางวศิวกรรม     
 2.1) ลดหน่วยกิตวชิาพื้นฐานวศิวกรรม จาก 10 หน่วยกิต เป็น 7 หน่วยกิต   
 2.2) ตดัวชิา วอ.261 สถิติวศิวกรรม    
 2.3) ปรับช่ือวชิา วอ.121 วสัดุวศิวกรรม เป็น วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1  
 5.3.2 วชิาเฉพาะ ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 104 หน่วยกิต เป็น 109 หน่วยกิต  
         1)  วชิาบงัคบั  
                             1.   ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  โดยปรับวิชาบงัคบั  เป็น วิชาเฉพาะดา้น  ปรับเพิ่มหน่วยกิต  จาก  50  เป็น  64  
หน่วยกิต  และน ารายวชิาบงัคบัในสาขาและนอกสาขาเดิมก าหนดภายใต ้ 4  กลุ่มวิชา คือ  กลุ่มเทคโนโลยี
เพื่องานประยุกต์, กลุ่มเทคโนโลยีและวีการทางซอฟต์แวร์, กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ และ กลุ่ม
ฮาร์ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
       2.  การเปล่ียนแปลงรายวชิาต่าง ๆ  มีดงัน้ี 
            2.1   ปรับปรุงเนือ้หาวิชา 1  วิชา 

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 
วพ. 202 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 1     3(3-0-6) 
CN 202 Data Structures and Algorithms I 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.201 
           การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
ขั้นตอนวิธีพื้นฐานส าหรับการคน้หาและการจดัเรียง
ขอ้มูล ชนิดขอ้มูลแบบนามธรรม การเขียนโปรแกรม
แบบเรียกซ ้ า โครงสร้างขอ้มูลพื้นฐานและขั้นตอนวิธี
ท่ีเก่ียวขอ้ง: ดิคชนัเนอร่ี กองซ้อน แถวคอย รายการ 
ตน้ไมค้น้หาแบบทวภิาค ฮีบ 

วพ.202 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 1        3(3-0-6) 
CN 202 Data Structures and Algorithms I 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.201 
 การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
ขั้นตอนวธีิพื้นฐานส าหรับการจดัเรียงขอ้มูล ชนิดขอ้มูล
แบบนามธรรม ดิกชนันารี ขั้นตอนวธีิส าหรับการคน้หา
ขอ้มูล กองซ้อน แถวคอย รายการ การเขียนโปรแกรม
แบบเรียกซ ้ า ตน้ไมค้น้หาแบบทวภิาค 
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     2.2  เปล่ียนรหสัวชิา  8  วชิา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 
วพ. 310  โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 2 3(3-0-6) วพ. 301 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 2         3(3-0-6) 
วพ. 320  วศิวกรรมซอฟทแ์วร์ 3(3-0-6) วพ. 340  วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 3(3-0-6) 
วพ. 340  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 1 
3(3-0-6) วพ. 320  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย 

               คอมพิวเตอร์ 1 
3(3-0-6) 

วพ. 341  ระบบปฏิบติัการ 3(3-0-6) วพ. 331  ระบบปฏิบติัการ 3(3-0-6) 

วพ. 342  ระบบฐานขอ้มูล 3(3-0-6) วพ. 330  ระบบฐานขอ้มูล 3(3-0-6) 
วพ. 350  การออกแบบระบบ 
              ไมโครโปรเซสเซอร์ 
วฟ. 211  ทฤษฏีความน่าจะเป็นและกระบวน 
              การสุ่ม 
วฟ. 242  การออกแบบวงจรดิจิตอล 

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

วพ. 310  การออกแบบระบบ 
             ไมโครโปรเซสเซอร์ 
วพ.260  ทฤษฏีความน่าจะเป็นและ 
              กระบวนการสุ่ม 
วพ.210  การออกแบบวงจรดิจิตอล 

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

 

         2.3  เพิ่มวชิา    8  วชิา ประกอบดว้ย  
 1)   ยา้ยมาจากวิชาเลือก 4 วิชา โดยเปล่ียนรหัสวิชา คือ (วพ.453) วพ.212
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  (วพ.416) วพ.321 การรักษาความปลอดภยับนเครือข่าย (วพ.423)  วพ.341 
การวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ  และ(วพ.463) วพ.350 ปัญญาประดิษฐ ์  
 2)  เปิดวชิาใหม่ 4 วชิา ดงัน้ี 
 วพ.211 การสังเคราะห์วงจรดิจิตอล (3-0-6) 
 CN 211 Synthesis of Digital Circuits  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วพ.210 
 ให้มีประสบการณ์และความช านาญในการออกแบบวงจรและสร้างวงจร
ดิจิตอล โดยใช้อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์สมยัใหม่ ตั้งแต่วงจรคอมไบเนชัน่นอลลอจิกจนถึงวงจร
ซิงโครนสัซีเควนเชียลลอจิก 
 
 วพ.300 การฝึกฝนการโปรแกรม 1           1(0-3-0) 
 CN 300 Programming Practice I 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั มธ.156 
 ฝึกฝนใชเ้คร่ืองมือพฒันาซอฟตแ์วร์และเขียนโปรแกรมตามโจทยท่ี์ก าหนด 
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 วพ.302 การฝึกฝนการโปรแกรม 2 1(0-3-0) 
 CN 302 Programming Practice II   
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วพ.201 
 ฝึกฝนใชเ้คร่ืองมือพฒันาซอฟตแ์วร์และเขียนโปรแกรมตามโจทยท่ี์ก าหนด 
 
 วพ.342 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็  3(3-0-6) 
 CN 342 Web Application Development    

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้มธ.156 
 หลกัการพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็เบ้ืองตน้ ระบบของเคร่ืองแม่ข่ายเวบ็ 
พื้นฐานของภาษาเอชทีเอม็แอลและแคสเคดดิงสไตลชี์ตส์   การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ในฝ่ัง
ของเคร่ืองแม่ข่าย  การเขา้ถึงและจดัการฐานขอ้มูลผา่นทางเวบ็ การจดัการช่วงเวลาส่ือสาร ความปลอดภยั
ของโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ 
  2.4   ตดัรายวชิาออก  3 วชิา   
   -ค.131 พีชคณิตเชิงเส้นประยกุต ์(3 หน่วยกิต) 
   -ค.251 วธีิและการประยกุตใ์ชต้วัเลข (3 หน่วยกิต)  
   -วฟ.202 ปฏิบติัการทางวศิวกรรรมไฟฟ้า 2 (1 หน่วยกิต)  
 2) วชิาเลอืก  
  2.1)  ลดจ านวนหน่วยกิต จาก 27 หน่วยกิต เป็น 21 หน่วยกิต  
  2.2)  ปรับขอ้ก าหนดการศึกษา จาก เลือกวชิาในสาขาและนอกสาขาท่ีก าหนดให้ 18 หน่วย
กิต และเลือกเฉพาะรูปแบบ 9 หน่วยกิต  เป็น วชิาเลือกดา้นการออกแบบพฒันาและพฒันา 6 หน่วยกิต และ
วชิาเลือกเฉพาะรูปแบบ  15  หน่วยกิต  
  2.3) ตดัรายวชิาออก รวม 52 วิชา ประกอบดว้ยวิชาเลือกในสาขา  23 วิชา และวิชาเลือก
นอกสาขา 29 วชิา ดงัน้ี 
    วชิาเลือกในสาขา 23 วชิา 

- วพ. 413 การวเิคราะห์และออกแบบขั้นตอนวธีิ 
- วพ. 417 คอมพิวเตอรกราฟฟิก 
- วพ. 418 การค านวณแบบขนาน 
- วพ. 419 หวัขอ้คดัสรรทางดา้นความปลอดภยัในการส่ือสาร 
- วพ. 424 ภาษาโปรแกรม 
- วพ. 425 คอมไพเลอร์ 
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- วพ. 426 ระบบวตัถุแบบกระจาย   
- วพ. 427 วศิวกรรมดา้นการพฒันาโปรแกรมบนเวบ็ 
- วพ. 428 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ 
- วพ. 429 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ 
- วพ. 433 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
- วพ. 444 ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 
- วพ. 446 ระบบการค านวณแบบทนความบกพร่อง 
- วพ. 447 การควบคุมคุณภาพการใหบ้ริการในระบบเครือข่ายความเร็วสูง 
- วพ. 448 การส่ือสารขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์               
- วพ. 449 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ทุกแห่งหน 
- วพ. 454 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน 
- วพ. 456 เมคาทรอนิคส์ส าหรับวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- วพ. 457 การพฒันาระบบฝังตวั 
- วพ. 458 เทคนิคการอินเตอร์เฟสคอมพิวเตอร์ 
- วพ. 459 ระบบท างานแบบทนัที 
- วพ. 464 ระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
- วพ. 466 ทศันศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

  วชิาเลือกนอกสาขา 29 วชิา  
- วอ .415  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทางอุตสาหกรรม 
- วอ .417  การจ าลองสถานการณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
- วอ  .4 35  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
- วฟ. 301  ปฏิบติัการและการออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 
- วฟ. 302  ปฏิบติัการและการออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 
- วฟ .303 หวัขอ้พิเศษในการออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 
- วฟ .304 หวัขอ้พิเศษในการออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 
- วฟ. 341 อิเล็กทรอนิกส์กายภาพ 
- วฟ. 380 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 
- วฟ. 381 ระบบควบคุม 
- วฟ. 408 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 
- วฟ. 409 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 
- วฟ. 413 ระบบและสัญญาณแบบเวลาเต็มหน่วย 
- วฟ. 416 การบีบอดัขอ้มูลภาพเบ้ืองตน้ 
- วฟ. 417 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลทนัเวลา 
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- วฟ. 418 การประมวลผลเสียง 
- วฟ. 419 การประมวลผลสัญญาณส าหรับการจดัเก็บขอ้มูลดิจิตอล 
- วฟ. 424 ทฤษฎีวศิวกรรมโทรคมนาคม 
- วฟ. 434 โครงข่ายแบบเคล่ือนท่ีไร้สาย 
- วฟ. 438 วศิวกรรมชีวการแพทย ์
- วฟ. 444 การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ 
- วฟ. 445 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
- วฟ. 449 การออกแบบวงจรรวมเบ้ืองตน้ 
- วฟ. 453 การวเิคราะห์และออกแบบวงจรรวมแบบแอนะล็อก 
- วฟ. 456 การออกแบบแผงวงจรพิมพ ์
- วฟ. 484 หุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี 
- วฟ .485 การควบคุมและเคร่ืองมือวดัทางอุตสาหกรรม 
- วฟ. 487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี 
- วฟ. 488 ระบบอตัโนมติัทางอุตสาหกรรม 
 

  2.4) เปล่ียนรหสัวชิา 8 วชิา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 

วพ. 414 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) วพ. 304  ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 
วพ. 415 ความปลอดภยัในการส่ือสารเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) วพ. 325  ความมัน่คงในการส่ือสารเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
วพ. 434 การพฒันาแอพพลิเคชนัแบบ

เคล่ือนท่ี 
3(3-0-6) วพ. 343 การพฒันาแอพพลิเคชนัแบบ

เคล่ือนท่ี 
3(3-0-6) 

วพ. 443 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 2 

3(3-0-6) วพ. 323 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 2 

3(3-0-6) 

วพ. 445 เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต 3(3-0-6) วพ. 324 เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต 3(3-0-6) 
วพ. 455 การโปรแกรมภาษาวเีอชดีแอล 3(3-0-6) วพ. 313 การโปรแกรมภาษาวเีอชดีแอล 3(3-0-6) 
วพ. 465 การรู้จ ารูปแบบ 3(3-0-6) วพ. 353 การรู้จ ารูปแบบ 3(3-0-6) 
วพ. 467 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
              เชิงสถิติ 

3(3-0-6) วพ. 355 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
เชิงสถิติ 

3(3-0-6) 

  2.5) ปิดวชิา  5 วชิา  
 วพ. 311  การพฒันาระบบไมโครโปรเซสเซอร์   3 หน่วยกิต 
 วพ. 312  การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยกุต์ 3 หน่วยกิต 
 วพ. 322  การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3 หน่วยกิต 
 วพ. 332  การปรับแต่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย    3 หน่วยกิต 
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 วพ. 326  โพรโทคอลและการวิเคราะห์โพรโทคอลดา้น 3 หน่วยกิต 
                ความมัน่คงในการส่ือสาร 
                          2.6)  ปรับขอ้ความในขอ้ก าหนดการศึกษาเลือกเฉพาะรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือ
หมวดวชิา 

เดิม  ปรับเป็น 

วชิาบังคับเลอืกเฉพาะรูปแบบ จ านวน 15 หน่วยกิต 
โดยเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

วชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ จ านวน 15 หน่วยกิต โดย
เลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

รูปแบบท่ี 1 วชิาฝึกงาน/โครงงานทางดา้น
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์และวิชาเลือกประกอบดว้ย 

รูปแบบท่ี 1 ใหศึ้กษาวชิาฝึกงาน/โครงงานทางดา้น
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

ก) วชิาบงัคบั 3 หน่วยกิต  
วพ.403 ฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 0  (ไม่
นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา) 

วพ.403 ฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 (ไม่
นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา) 

วพ.404 โครงงานทางวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์1 

1(0-3-0) วพ.404 โครงงานทางวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์1 

1(0-3-0) 

วพ.405 โครงงานทางวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์2 

2(0-6-0)  วพ.405 โครงงานทางวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์2 

2(0-6-0)  

ข) วชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และเลือกศึกษาวชิาเลือกเฉพาะรูปแบบท่ีคณะ
ก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

รูปแบบท่ี 2 วชิาสหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
และวชิาเลือก แยกเป็น 

รูปแบบท่ี 2 ใหศึ้กษาวชิาสหกิจศึกษาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

ก) วชิาบงัคบั 9 หน่วยกิต  
วพ.406 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

1(0-3-0) วพ.406 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

1(0-3-0) 

วพ.407 สหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  8 (ไม่
นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา) 

วพ.407 สหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  8 (ไม่
นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา) 

ข) วชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต และเลือกศึกษาวชิาเลือกเฉพาะรูปแบบท่ีคณะ
ก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

 

  2.7  ขอเปิดวิชาเลือกเฉพาะรูปแบบ จ านวน  7  วิชา 

  วพ.315  ผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูง      3(3-0-6) 
 ครอบคลุมการจดัสร้าง และบริหารจดัการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ระบบเนมเซิร์ฟเวอร์ ระบบ
เวบ็เซิร์ฟเวอร์ เอคทีฟไดเร็กทรอร่ี ระบบ SMTP ระบบไฟล์ซิสเต็มแบบเครือข่าย การบริหารเครือข่ายขั้นสูง 
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การจดัการระบบไฟลว์อร์ ความเขา้ใจการท างานของโปรเซส การจดัการเพค็เกจโปรแกรม และการแกปั้ญหา
ระบบ 

  วพ.316 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่   3 (3-0-6) 
 ครอบคลุมเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการจดัการขอ้มูลขนาด
ใหญ่ ศึกษาถึงแนวทาง และการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทั้ งแบบเน้นการ
ประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล เน้ือหาครอบคลุมพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์เสมือนการพฒันา
ระบบ และการบริหารจดัการระบบ การจดัสร้างระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆ และการจดัการขอ้มูล
ขนาดใหญ่ อาทิ VMware ESX, KVM, Cloudera, OpenStack, vCloud director และระบบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  วพ.327 หวัขอ้พิเศษทางความมัน่คงสารสนเทศ      3(3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ. 325 ความมัน่คงในการส่ือสารเบ้ืองตน้ 

 หวัขอ้หรือการพฒันาใหม่ๆท่ีเป็นท่ีน่าสนใจในขณะนั้นในสาขาความมัน่คงสารสนเทศ  
     วพ.344  การรักษาความปลอดภยัส าหรับโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็   3(3-0-6) 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ. 342  
 สถานะดา้นความมัน่คงของโปรแกรมประยุกตบ์นเวบ็ในปัจจุบนักลไกหลกัในการรักษาความมัน่คง
ส าหรับโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ตวัควบคุมท่ีใชก้นัทัว่ไปทั้งทางฝ่ังผูใ้ชแ้ละผูใ้ห้บริการช่องโหวท่ี่พบมากใน
โปรแกรมประยกุตเ์วบ็และแนวทางป้องกนั 

  วพ.356  การประมวลผลสัญญาณเสียงพดู      3(3-0-6) 
 วิชาน้ีครอบคลุมทฤษฎีการประมวลผลสัญญานเสียงพูดเร่ิมจากการทบทวนทฤษฎีการ
ประมวลผลสัญญานดิจิทลัการน า MATLAB ไปใช้งานในการประมวลผลสัญญานเสียงพูดพื้นฐานการ
สร้างและการเข้าใจเสียงพูดเทคนิคพื้นฐานต่างๆของการประมวลผลสัญญานเสียงพูดดิจิทลัได้แก่
พลงังานในช่วงเวลาสั้นขนาดสหสัมพนัธ์ตวัเองการวิเคราะห์ฟูริเยร์ในช่วงเวลาสั้ นสเปกโตรแกรมวิธี
สาทิสสัณฐานการคาดคะเนเชิงเส้นวิธีการประมาณค่าต่างๆของเสียงพูดได้แก่การตรวจจบัสัญญาน
เสียงพูดและท่ีไม่ใช่เสียงพูดการแบ่งและจ าแนกเสียงโฆษะ/อโฆษะ/เสียงท่ีไม่ใช่เสียงพูดการตรวจจบั
ความถ่ีมูลฐานการตรวจจบัความถ่ีสั่นพอ้งการประยุกตใ์ชง้านของการประมวลผลสัญญานเสียงพูดไดแ้ก่
การเขา้รหัสเสียงพูดการสังเคราะห์เสียงพูดการปรับปรุงเสียงพูดและการรู้จ าเสียงพูด /การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ 
  วพ.414 ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย       3(3-0-6) 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ. ๓๓๑ หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
 การเช่ือต่อระบบแบบกระจายกบัโปรโตคอลส าหรับเครือข่าย ปัญหาในการจดัการหน่วยความจ า
เสมือน การติดต่อกนัระหว่างโปรเซส สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบกระจาย ขั้นตอนวิธีการค านวณ
แบบกระจาย การออกแบบระบบแฟ้มขอ้มูล ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแบบ
กระจาย 
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 วพ. 415 การพฒันาระบบฝังตวั        3(3-0-6) 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ. 310 
 ทบทวนความรู้เก่ียวกบัไมโครโปรเซสเซอร์ วฎัจกัรของการพฒันาระบบฝังตวั โครงสร้าง และ
อุปกรณ์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ การเช่ือมต่อหน่วยความจ าและอุปกรณ์ภายนอก การวิเคราะห์ฐาน
เวลา และวงรอบของบสั เคร่ืองมือส าหรับการพฒันาซอฟตแ์วร์ขา้มแพลทฟอร์ม การออกแบบและเขียน
ซอฟตแ์วร์ฝังตวั การโปรแกรมแบบหลายงานดว้ยระบบปฏิบติัการทนัเวลา การจดัล าดบั และการส่ือสาร
ระหวา่งงาน กรณีศึกษาของการพฒันาระบบฝังตวั 
  2.8  ปรับจ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา จ านวน  3  วิชา คือ วพ.403, วพ.405 
และ วพ. 407 

 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 

วพ.403 การฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์        
 0(0-240-0) 

CN 403 Computer Engineering Internship 
 วชิาบงัคบัก่อน :  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  ข้ึนไป และ
ผา่นการทดสอบภาษาองักฤษตามท่ีคณะก าหนด 
 
 รายวิชาน้ีก าหนดให้นักศึกษาจะต้องผ่านการ
ฝึกงานในบริษทั หรือห้องปฏิบติังานวิจยั เป็นเวลา 240 
ชัว่โมง โดยใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน การ
ฝึกงานจะท าให้นักศึกษาได้ผสมผสานและประยุกต์เอา
วิชาท่ีไดเ้รียนในชั้นเรียนไปใช้ในการปฏิบติังานจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมาย
จากบริษทัหรือห้องปฏิบติังานวิจยันั้นๆ จุดมุ่งหมายก็คือ
ตอ้งการให้นกัศึกษาไดผ้า่นการปฏิบติังานอนัหลากหลาย
ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับมอบหมาย 
และให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้กิจกรรมต่างๆ ท่ีวิศวกรจะตอ้ง
เผชิญ เม่ือครบก าหนดช่วงเวลาการฝึกงาน นักศึกษา
จะต้องส่งรายงานเป็นรูปเล่ม และต้องจดัแถลงผลการ
ฝึกงานแก่ท่ีประชุมในชั้นเรียนวชิาสัมมนา 
 
 

วพ.403 การฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์      
0 (ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา) 

CN 403 Computer Engineering Internship 
 วิชาบังคบัก่อน : นักศึกษาชั้นปีท่ี 3  ข้ึนไป 
และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีคณะ ฯ 
ก าหนด 
  ฝึกงานด้านวิศวกรรมตคอมพิวเตอร์ในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ในห้องปฏิบติังานวิจยั หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษทั หรือโรงงานท่ีภาควิชาให้
ความเห็นชอบ โดยมีก าหนดระยะเวลาฝึกงานไม่นอ้ย
กวา่ 240 ชัว่โมง นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงานการฝึกงาน
ต่อภาควชิาฯ วชิาน้ีวดัผลเป็นระดบัคะแนน S หรือ U 
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 
วพ.405 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์2        

6(0-6-12) 
CN 405 Computer Engineering Project II 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.404 
 เป็นวิชาต่อเน่ืองจากวิชาโครงงานทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1 โดยเป็นการด าเนินงานในหัวข้อหรือ
ปัญหาท่ีไดรั้บจนเสร็จสมบูรณ์ นักศึกษาจะตอ้งเขา้สอบ
เพื่อน าเสนอผลงานท่ีได้จากการด าเนินงานทั้งหมดโดย
การสัมมนา นักศึกษาจะตอ้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ท่ี
ผา่นความเห็นชอบจากภาควชิา 

วพ.405 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2     
2(0-6-0)  

CN 405 Computer Engineering Project II 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.404 
           งานต่อเ น่ืองจากโครงงานทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1โดยด าเนินการต่อจนเสร็จสมบูรณ์ 
นกัศึกษาจะตอ้งเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์ท่ีสรุปการ
ด าเนินงานทั้งหมด  และน าเสนอผลการด าเนินงาน 

วพ.407 สหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์                  
6(0-320-0) 

CN 407 Co-operative Education in Computer  
              Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.406 
 นัก ศึกษาปฏิบัติ งานสหกิจ ศึกษากับสถาน
ประกอบการตามเ ง่ือนไขท่ีตกลงต่อเ น่ืองจากภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา โดยระหว่างการปฏิบติังานจะมีการ
ติดตามผล และประเมินร่วมกนัระหวา่งนกัศึกษา อาจารย์
ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผูค้วบคุมงาน หรือผูป้ระกอบการ 
นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์และเขา้สอบโดย
การสัมมนา 

วพ.407 สหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์       
8 (ไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) 

CN 407 Co-operative Education in Computer   
              Engineering  
              วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.406 
 รายวิชาต่อเน่ืองจากการเตรียมสหกิจศึกษา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาต้องปฏิบติังานไม่
น้อยกว่า 560 ชั่วโมงท่ีสถานประกอบการด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภายใต้การควบคุมดูแลของผู ้
ควบคุมงานในสถานประกอบการและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์และท าการ
น าเสนอ 

2.9 ปรับจ านวนหน่วยกิต วชิาบงัคบัก่อนและค าอธิบายรายวชิา จ านวน 2 วชิา คือ วพ. 404 
และ วชิา วพ. 406 
วพ.404 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1    3(3-0-6) 
CN 404 Computer Engineering Project I 
 วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 และสอบได้
รายวชิาต่างๆ ท่ีภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ก าหนด 
 
 

วพ.404โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  1(0-3-0) 
CN 404 Computer Engineering Project I 
           วิชาบงัคบัก่อน: เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีสอบ
ได้ วพ. 201 และมีหน่วยกิตสะสมในกลุ่มรหัสวิชา 
วพ. รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และต้องผ่านการ
อบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ  ตามท่ีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือไดรั้บคะแนน TUGET 
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 นักศึกษาแต่ละคนหรือเป็นกลุ่มจะท าการวิจัย
หรือพฒันาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา
อยา่งนอ้ยหน่ึงคน นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงานและเขา้สอบ
โดยการสัมมนา 

ไม่ต ่ากวา่  300  คะแนน 
 โครงงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจจดัท าโดยนักศึกษาแต่ละคน หรือ
เป็นกลุ่ม  ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา
อย่างน้อยหน่ึงท่าน นกัศึกษาตอ้งส่งรายงานและท าการ
น าเสนอในหวัขอ้โครงงานนั้น 

วพ.406 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  
3(0-160-0) 

CN 406 Preparation for Co-operative Education in  
             Computer Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 และสอบได้
รายวิชาต่างๆ ท่ีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ก าหนด และไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน และผ่านการ
ทดสอบภาษาองักฤษตามท่ีคณะก าหนด 
 นัก ศึกษาปฏิบัติ งานสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการตามเง่ือนไขท่ีตกลง ในโครงงานท่ีมีเน้ือหาท่ี
ปรับเลือกใหเ้หมาะสมกบัสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และกบัสถานประกอบการ โดยระหวา่งการปฏิบติังานจะมี
การติดตามผล และประเมินร่วมกันระหว่างนักศึกษา 
อาจารย์ ท่ีป รึ กษาและอาจารย์ผู ้ควบคุมงาน หรือ
ผูป้ระกอบการ นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงานและเขา้สอบโดย
การสัมมนา 

วพ.406 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์    
                                                1(0-3-0)                                  

CN 406 Preparation for Co-operative Education in  
             Computer Engineering 
            วิชาบงัคบัก่อน:  เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีสอบ
ได ้วพ. 201 และนีหน่วยกิตสะสมในกลุ่มรหสัวิชา วพ.
รวมไม่น้อยกวา่ 22  หน่วยกิต  และตอ้งผา่นการอบรม
โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ต า ม ท่ี ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ก าหนด  หรือไดรั้บคะแนน TU-GET 
ไม่ต ่ากวา่ 300 คะแนน 
 นกัศึกษาตอ้งปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 80 ชัว่โมง
ท่ีสถานประกอบการดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภายใต้
ก า ร ควบ คุ ม ดู แล ของ ผู ้ ค วบ คุ ม ง าน ในสถ าน
ประกอบการและอาจารยท่ี์ปรึกษา นกัศึกษาจะตอ้งส่ง
รายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังาน 
             
 

 
   5.4 วชิาเลือกเสรี เพิ่มเติมเง่ือนไขในการเลือกศึกษาวชิาเลือกเสรี โดยก าหนดให้ตอ้งเป็น
วชิาระดบั 200 ข้ึนไป   
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6. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข  เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดงัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์ สกอ. โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
1.  วชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ 30 30 30 
2.  วชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 84 104 109 
     2.1   วชิาแกน 
            1) วชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ 
                 วทิยาศาสตร์ 
            2) วชิาพื้นฐานทางวศิวกรรม 
      2.2 วชิาบงัคบั 
      2.3 วชิาเฉพาะดา้น 

 27 
17 
 
10 
50 

24 
17 
 
  7 
 
64 

1) กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต ์
2) กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการ

ซอฟตแ์วร์ 
3) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
4) กลุ่มฮาร์ดแวร์ และ

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

                 9 
 15 
 
21 
19 

     2.3   วชิาเลือก 
             1) วชิาเลือกดา้นการออกแบบและ 
                  พฒันา 
             2) วชิาเลือกเฉพาะรูปแบบ 

 27 21         
6 
 
15   

3.  วชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 6  6               6 
หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 120  140             145 
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ภาคผนวก4 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 กบัฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 

หลกัสูตร พ.ศ. 2552 หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 

ช่ือหลกัสูตร: วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรม 
                      คอมพิวเตอร์ 

ช่ือหลกัสูตร: วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรม 
                      คอมพิวเตอร์ 

Bachelor of Engineering  Program in ComputerEngineering Bachelor of Engineering  Program in ComputerEngineering 
ช่ือปริญญา : วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  
                     (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

ช่ือปริญญา : วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  
                     (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

Bachelor of Engineering  (Computer Engineering) Bachelor of Engineering  (Computer Engineering) 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถในการ ประกอบ
วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และสามารถ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

วตัถุประสงค์ 
1.   เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถในการประกอบ

อาชีพทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสามารถติดต่อส่ือสาร
กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ และความพร้อมในการรับการ
ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยรีะดบัสูง 

2.  เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะ และความพร้อมในการรับการถ่ายทอด
และพฒันาเทคโนโลยรีะดบัสูง 

3. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความใฝ่รู้ หมัน่แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
และมีความคิดสร้างสรรค ์  

3.   เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความใฝ่รู้ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

4. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม  และจริยธรรม ค านึงถึงสังคม
และส่วนรวม 

4.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและมีความซ่ือสตัยใ์นวชิาชีพ 
 

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร 
นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกวา่ 140 
หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้าง
องคป์ระกอบและขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร 
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 145 
หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้าง
องคป์ระกอบและขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 

องค์ประกอบของหลกัสูตร หน่วยกิต องค์ประกอบของหลกัสูตร หน่วยกิต 

1. วชิาศึกษาทัว่ไป                                        30 1. วชิาศึกษาทัว่ไป                                30 
1.1 ส่วนท่ี 1    ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนดรวม  21  หน่วยกิต 

21 1.1 ส่วนท่ี 1    ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนดรวม  21  หน่วยกิต 

21 

    - หมวดมนุษยศาสตร์                                    3     - หมวดมนุษยศาสตร์                                    2 
    - หมวดสงัคมศาสตร์                                     3     - หมวดสงัคมศาสตร์                                     5 
    - หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          6     - หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          5 
                วทิยาศาสตร์                                     3                  วทิยาศาสตร์                                     2  
                คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์          3                  คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์          3  
    - หมวดภาษา                                               9     - หมวดภาษา                                               9 
                ภาษาไทย                                               3                   ภาษาไทย                                               3   
                ภาษาองักฤษ                         6                              ภาษาองักฤษ                         6             
1.2  ส่วนท่ี 2    ศึกษาหลกัสูตรตามท่ีคณะก าหนดรวม
ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต   

9 1.2  ส่วนท่ี 2 ศึกษารายวิชาตามท่ีคณะก าหนดรวม  
ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 
 

       9 
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หลกัสูตร พ.ศ. 2552 หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 

2. วชิาเฉพาะ         104 2. วชิาเฉพาะ         109 
    2.1 วชิาแกน                                                  27     2.1 วชิาแกน                                                 24 

- พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
- พ้ืนฐานทางวศิวกรรม 

17 
10 

-   พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
- พ้ืนฐานทางวศิวกรรม 

     17 
       7 

    2.2 วชิาเฉพาะสาขา                                      77     2.2 วชิาเฉพาะดา้น                                  64 
         - วชิาบงัคบั                             50           -  กลุ่มเทคโนโลย ีเพ่ืองานประยกุต ์       9 
         - วชิาเลือก 
                                  

27           -  กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการซอฟตแ์วร์ 
          -  กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
         -  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
   2.3 วชิาเลือก 
         -  วชิาเลือกดา้นการออกแบบและพฒันา                     
         -  วชิาเลือกเฉพาะรูปแบบ                                

     15 
     21 
     19 
     21 
       6 
     15 

3. วชิาเลอืกเสรี                                  6 3. วชิาเลอืกเสรี                                  6 

ข้อก าหนดหลกัสูตร  ข้อก าหนดหลกัสูตร  
1. วชิาศึกษาทัว่ไป                                        30 1. วชิาศึกษาทัว่ไป                                30 
นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาวิชาในหลกัสูตรพ้ืนฐานทัว่ไป 
หมวดมนุษยศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์หมวด
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดภาษา และหมวด
อ่ืนๆ รวม ไม่นอ้ยกวา่  30  หน่วยกิต  ดงัน้ี 

 นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรพ้ืนฐานทั่วไป 
หมวดมนุษยศาสตร์  หมวดสั งคมศาสตร์ หมวด
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดภาษา และหมวดอ่ืนๆ 
รวม ไม่นอ้ยกวา่  30  หน่วยกิต  ดงัน้ี 

 

1.1  ส่วนท่ี  1 21 1.1   ส่วนท่ี  1 21 
-  หมวดมนุษยศาสตร์  บงัคบั 1 วชิา      -  หมวดมนุษยศาสตร์  บงัคบั 1 วชิา      
            มธ  .110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์            )3(              มธ  .110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์            )2(  
- หมวดสังคมศาสตร์   บงัคบั 1 วชิา         - หมวดสังคมศาสตร์   บงัคบั 2 วชิา         
มธ. 100  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ 
มธ. 120  สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ 

 (3) มธ. 100  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม 
มธ. 120  สหวทิยาการสงัคมศาสตร์         

(3) 
(2) 

- หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รวม 2 วชิา  - หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รวม 2 วชิา  
   : วทิยาศาสตร์                           : วทิยาศาสตร์                  
มธ. 130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี               (3) มธ. 130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                    (2) 
  :  คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์     :  คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์   
มธ. 156  คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม 
               เบ้ืองตน้ 

(3) มธ. 156  คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม 
               เบ้ืองตน้ 

(3) 

-  หมวดภาษา รวม 3 วชิา                       -  หมวดภาษา รวม 3 วชิา                       
       ภาษาไทย  บงัคบั 1 วชิา                         ภาษาไทย  บงัคบั 1 วชิา                  
ท. 161    การใชภ้าษาไทย  1                       (3) ท. 161    การใชภ้าษาไทย  (3) 
      ภาษาองักฤษ  บงัคบั 2 วชิา          ภาษาองักฤษ  บงัคบั 2 วชิา    
สษ. 070   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  1                )0(  สษ. 070   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  1                )0(  
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สษ. 171   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  2                     )3(  สษ. 171   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  2                     )3(  
สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3                )3(  สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3                )3(  
1.2  ส่วนท่ี 2 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรท่ีคณะ
ก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต ดงัน้ี   

9 1.2 ส่วนท่ี 2 ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ีคณะก าหนด 
ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต ดงัน้ี 

9 

วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน                              (3) วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน (3) 
วท. 173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน              (1) วท. 173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน (1) 
สษ. 202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน                    (3) สษ .202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน (3) 
เลือกไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี    เลือก ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต จาก รายวชิาต่อไปน้ี  
วค. 106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติ    (3)    วค. 106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติ (3) 
              และพลงังาน                และพลงังาน  
วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ (2) วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ (2) 
น. 209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3) น. 209  กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3) 
น. 246 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (3) น. 249  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (2) 
พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้  (3) พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้ (3) 
ทอ. 201 หลกัการบริหาร (3) ทม. 201 หลกัการบริหาร (3) 
ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3) ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3) 
2. วชิาเฉพาะ                                     104  หน่วยกติ  2. วชิาเฉพาะ                                    109  หน่วยกติ  
    2.1 วชิาแกน                                     27 หน่วยกติ                     2.1 วชิาแกน                                   24  หน่วยกติ                 
    2.1.1 พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์       17  หน่วยกติ 

   และวทิยาศาสตร์ 
      2.1.1 พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์       17  หน่วยกติ 

และวทิยาศาสตร์        
 

วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 (3) วท. 133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                       (3) 
วท. 183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 (1) วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1      (1) 
วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 (3) วท. 134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                       (3) 
วท. 184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 (1) วท. 184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2      (1) 
ค. 111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน (3) ค. 111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน                                (3) 
ค. 112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลลูลสัประยกุต ์ (3) ค. 112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ (3) 
 ค. 214 สมการเชิงอนุพนัธ ์ (3)  ค. 214  สมการเชิงอนุพนัธ์                              (3) 
   2.1.2 พืน้ฐานทางวศิวกรรม           10 หน่วยกติ      2.1.2 พืน้ฐานทางวศิวกรรม          7 หน่วยกติ  
วย.100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร     )0(  วย.100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร     (0) 
วอ.121 วสัดุวศิวกรรม                                           (3) วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1                                        (3) 
วอ. 261 สถิติวศิวกรรม                                           (3)   
วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์                 (1) วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์            (1) 
วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม  
 
 
                                   

(3) วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม                 (3) 
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    2.2  วชิาเฉพาะสาขา                     77     2.2  วชิาเฉพาะด้าน                   64 
    2.2.1 วชิาบังคบั                         50          
วชิาบงัคบัในสาขา 27 1) กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยกุต ์ 9 
วพ. 342  ระบบฐานขอ้มูล (3) วพ. 330  ระบบฐานขอ้มูล (3) 
  วพ. 350  ปัญญาประดิษฐ ์ (3) 
  วฟ. 210  สญัญาณและระบบ (3) 
 
วพ. 201  การโปรแกรมเชิงวตัถุ 

 
 (3) 

    2)  กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแ์วร์     
วพ. 201  การโปรแกรมเชิงวตัถุ 

15 
(4) 

  วพ. 300  การฝึกฝนการโปรแกรม 1 (1) 
 
วพ. 320  วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 
(3) 

วพ. 302  การฝึกฝนการโปรแกรม 2 
วพ. 340  วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

(1) 
(3) 

  วพ. 341  การวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ (3) 
  วพ. 342  การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ 

      3) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                     
(3) 
21 

วพ. 200  คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง (3) วพ. 200  คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง (3) 
วพ. 202  โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 1 (3) วพ. 202  โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 1 (3) 
  วพ. 260  ทฤษฏีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม

ทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(3) 

วพ. 310  โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 2 
 

(3) วพ. 301  โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 2 (3) 

วพ. 340   การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย 
                คอมพิวเตอร์ 1 

(3) วพ. 320  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 (3) 

  วพ. 321  การรักษาความปลอดภยับนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

(3) 

วพ. 341  ระบบปฏิบติัการ (3) วพ. 331  ระบบปฏิบติัการ 
     4)  กลุ่มฮาร์ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์             

(3) 
19 

  วพ. 210  การออกแบบวงจรดิจิตอลทางวศิวกรรม 
               คอมพิวเตอร์ 

(3) 

  วพ .211  การสงัเคราะห์วงจรดิจิตอล 
วพ. 212   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   

(3) 
(3) 

วพ. 350  การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
                          วชิาบงัคบันอกสาขา 

(3) 
 

วพ. 310  การออกแบบระบบไม่โครโปรเซสเซอร์ (3) 

วฟ. 201  ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1             
 
วฟ. 241  อุปกรณ์และวงจรอิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน 
 

(1) 
  

(3) 

วฟ. 201  ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 
วฟ. 240  การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 
วฟ. 241  อุปกรณ์และวงจรอิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน 

(1) 
(3) 
(3) 



139 
 

139 

หลกัสูตร พ.ศ. 2552 หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 

                                  วชิาบงัคบันอกสาขา 
ค. 131   พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์

 
(3) 

  

ค . 251   วธีิและการประยกุตใ์ชเ้ชิงตวัเลข (3)   
วฟ. 202  ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  (1)   
วฟ. 210  สญัญาณและระบบ (3)   
วฟ. 211  ทฤษฏีความน่าจะเป็นและกระบวน 
               การสุ่ม 

(3)   

วฟ. 242  การออกแบบวงจรดิจิตอล      (3)  
 

 

      2.3  วชิาเลอืก                   21 
        2.3.1  วชิาเลอืกด้านการออกแบบและพฒันา เลือก

ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิตจากรายวชิา ต่อไปน้ี 
6 

  วพ. 311 การพฒันาระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (3) 
  วพ. 312 การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยกุต ์ (3) 
  วพ. 322 การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (3) 
  วพ. 332 การปรับแต่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (3) 
        2.3.2  วชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ                              15 
  เลือกไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิตจากรูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึง ต่อไปน้ี 
     รูปแบบ 1 ฝึกงาน/โครงงานด้านวศิวกรรม 
                 คอมพวิเตอร์  
วพ. 403 ฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วพ. 404 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
วพ. 405 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
และศึกษาวชิาเลือกเฉพาะรูปแบบท่ีคณะก าหนดไม่
นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
    รูปแบบ 2 สหกจิศึกษาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

 
 
 
 

(0) 
(1) 
(2) 

  วพ. 406  การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรม 
               คอมพิวเตอร์ 

(1) 

 
 
 

 วพ. 407  สหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
และเลือกศึกษาวชิาเลือกเฉพาะรูปแบบท่ีคณะก าหนด
ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 

(8) 
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      2.2.2  วชิาเลอืก                              27 วชิาเลอืกส าหรับวชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ   
      2.2.2.1 เลอืก 18 หน่วยกติจากรายวชิาต่อไปนี ้

วชิาเลือกในสาขา 
  

 
 

วพ. 408  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
วพ. 409  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 

(3) 
(3) 

วพ. 408 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
วพ. 409 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 

(3) 
(3) 

วพ. 413  การวเิคราะห์และออกแบบขั้นตอนวธีิ (3)   
วพ. 414  ทฤษฏีการค านวณ (3) วพ. 304 ทฤษฎีการค านวณ (3) 
วพ. 415  ความปลอดภยัในการส่ือสารเบ้ืองตน้ (3) วพ. 325 ความมัน่คงในการส่ือสารเบ้ืองตน้ (3) 
วพ. 416  การรักษาความปลอดภยับนเครือข่าย 
               คอมพิวเตอร์ 

(3)   

วพ. 417  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก (3)   
วพ. 418  การค านวณแบบขนาน (3) วพ. 413 การค านวณแบบขนาน (3) 
วพ. 419  หวัขอ้คดัสรรทางดา้นความปลอดภยัใน 
                การส่ือสาร 

(3)    

วพ. 423  การออกแบบและวเิคราะห์โปรแกรม 
               เชิงวตัถุ 

(3)   

วพ. 424 ภาษาโปรแกรม (3)   
วพ. 425  คอมไพเลอร์  (3)   
วพ. 426  ระบบวตัถุแบบกระจาย (3)   
วพ. 427  วศิวกรรมดา้นการพฒันาโปรแกรม 
                บนเวบ็ 

(3)   

วพ. 428  พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (3)   
วพ. 429  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ (3)   
วพ. 433  สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (3)   
วพ. 434  การพฒันาแอพพลิเคชนัแบบเคล่ือนท่ี (3) วพ. 343 การพฒันาแอพพลิเคชนัแบบเคล่ือนท่ี (3) 
วพ. 443  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย 
               คอมพิวเตอร์ 2 

(3) วพ. 323 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย 
              คอมพิวเตอร์ 2 

(3) 

วพ. 444  ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย (3)   
วพ. 445  เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต (3) วพ. 324 เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต (3) 
วพ. 446  ระบบการค านวณแบบทนความบกพร่อง (3)   
วพ. 447  การควบคุมคุณภาพการใหบ้ริการใน 
               ระบบเครือข่ายความเร็วสูง 

(3)   

วพ. 448  การส่ือสารขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ (3)   
วพ. 449  เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ทุกแห่งหน (3)   
วพ. 453  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3)   
วพ. 454  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน (3)   
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วพ. 455  การโปรแกรมภาษาวเีอชดีแอล (3) วพ. 313 การโปรแกรมภาษาวเีอชดีแอล  (3) 
วพ. 456  เมคาทรอนิคส์ส าหรับวศิวกรรม 
               คอมพิวเตอร์ 

(3)   

วพ. 457  การพฒันาระบบฝังตวั (3)   
วพ. 458  เทคนิคการอินเตอร์เฟสคอมพิวเตอร์ (3)   
วพ. 459  ระบบท างานแบบทนัที (3) วพ. 433 ระบบท างานแบบทนัที (3) 
วพ. 463  ปัญญาประดิษฐ ์ (3)   
วพ. 464  ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (3)   
วพ. 465  การรู้จ ารูปแบบ (3) วพ. 353 การรู้จ ารูปแบบ (3) 
วพ. 466  ทศันศาสตร์คอมพิวเตอร์ (3)   
วพ .467  การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ (3) วพ. 355 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ (3) 

  วพ. 326 โพรโทคอลและการวเิคราะห์โพรโทคอล 
               ดา้นความมัน่คงในการส่ือสาร 
วพ. 315  ผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
วพ. 316  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการจดัการ 
               ขอ้มูลขนาดใหญ่ 
วพ. 327  หวัขอ้พิเศษทางความมัน่คงสารสนเทศ 
วพ. 344  การรักษาความปลอดภยัส าหรับโปรแกรม 
               ประยกุตบ์นเวบ็ 
วพ. 356  การปะมวลผลสญัญาณเสียงพดู 
วพ. 414  ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 
วพ. 415  การพฒันาระบบฝังตวั 
 

(3) 
 

(3) 
(3) 

 
(3) 
(3) 

 
(3) 
(3) 
(3) 

วชิาเลือกนอกสาขา    
วอ .415  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทาง 
               อุตสาหกรรม 

(3)   

วอ .417  การจ าลองสถานการณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์ (3)   
วอ. 435 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ 
               การผลิต 

(3)   

วฟ. 301  ปฏิบติัการและการออกแบบงานทาง 
               วศิวกรรมไฟฟ้า 1 
วฟ. 302  ปฏิบติัการและการออกแบบงานทาง 
               วศิวกรรมไฟฟ้า 2 

(2) 
 

(2) 

  

วฟ .303 หวัขอ้พิเศษในการออกแบบงานทาง 
              วศิวกรรมไฟฟ้า 1 

(3)   
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วฟ .304 หวัขอ้พิเศษในการออกแบบงานทาง 
              วศิวกรรมไฟฟ้า 2 

(3)   

วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร (3) วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร (3) 
วฟ. 340 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (3) วฟ. 340 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (3) 
วฟ. 341 อิเลก็ทรอนิกส์กายภาพ (3)   
วฟ. 380 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า (3)   
วฟ. 381 ระบบควบคุม (3)   
วฟ. 408 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 (3)   
วฟ. 409 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 (3)   
วฟ. 413 ระบบและสญัญาณแบบเวลาเตม็หน่วย (3)   
วฟ. 414 การประมวลผลสญัญาณดิจิตอล (3) วฟ. 314 การประมวลผลสญัญาณดิจิตอล (3) 
วฟ. 415 การประมวลผลภาพ (3) วฟ. 415 การประมวลผลภาพ (3) 
วฟ. 416 การบีบอดัขอ้มูลภาพเบ้ืองตน้ (3)   
วฟ. 417 การประมวลผลสญัญาณดิจิตอลทนัเวลา (3)   
วฟ. 418 การประมวลผลเสียง (3)   
วฟ. 419 การประมวลผลสญัญาณส าหรับการ 
              จดัเก็บขอ้มูลดิจิตอล 

(3)   

วฟ. 423 การส่ือสารดิจิตอล (3) วฟ. 323 การส่ือสารดิจิตอล (3) 
วฟ. 424 ทฤษฎีวศิวกรรมโทรคมนาคม (3)   
วฟ. 434 โครงข่ายแบบเคล่ือนท่ีไร้สาย (3)   
วฟ. 438 วศิวกรรมชีวการแพทย ์ (3)   
วฟ. 444 การส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ (3)   
วฟ. 445 การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (3)   
วฟ. 449 การออกแบบวงจรรวมเบ้ืองตน้ (3)   
วฟ. 453 การวเิคราะห์และออกแบบวงจรรวมแบบ 
              แอนะลอ็ก 

(3)   

วฟ. 454 การวเิคราะห์และออกแบบวงจรรวมแบบ 
              ดิจิตอล 
วฟ. 455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟและการผลิต 

(3) 
 

(3) 

 
 
วฟ. 455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟและการผลิต 

 
 
(3) 

วฟ. 456 การออกแบบแผงวงจรพมิพ ์ (3)   
วฟ. 484 หุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี (3)   
วฟ .485 การควบคุมและเคร่ืองมือวดัทาง 
              อุตสาหกรรม 

(3)   

วฟ. 487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี (3) วฟ. 487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี (3) 
วฟ. 488 ระบบอตัโนมติัทางอุตสาหกรรม (3)   



143 
 

143 

หลกัสูตร พ.ศ. 2552 หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 

     2.2.2.2 เลอืกศึกษาแบบ ก หรือแบบ ข แบบใด 
                  แบบหนึ่ง 9 หน่วยกติ ต่อไปนี ้

   

     แบบ ก วิชาโครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วพ. 403 การฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วพ. 404 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
วพ. 405 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 
     แบบ ข วชิาสหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วพ. 406  การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรม 
                คอมพิวเตอร์ 
วพ. 407  สหกิจศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
(0) 
(3) 
(6) 

 
(3) 

 
(6) 

 

 
 
 

 

3.  วชิาเลอืกเสรี                                   6 3.  วชิาเลอืกเสรี                                   6 
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ท่ี เปิดสอนใน

มหาวิทยาลยัธรรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ยกเวน้ 
วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา และวิชาใน
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใช้รหัสย่อ          
มธ. ทุกวิชา ทั้งน้ีควรเลือกศึกษาวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาเลือก
เสรีอยา่งนอ้ย 3 หน่วยกิต 

  นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได ้โดยเป็นวิชา ระดบั 200 
ข้ึนไป ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรีไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้ งน้ีให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวด
ภาษาต่างประเทศดว้ย  นกัศึกษาจะน าวิชาเหล่าน้ีมานบัเป็นวิชาเลือก
เสรีไม่ได ้

1. วชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้ง
วชิาท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นวิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2) 

2. วชิาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ี
ใชร้หสัยอ่ “มธ.” ทุกวิชา  

3. วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 การเขียน
เพื่อการส่ือสารในองคก์ร 
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ภาคผนวก    5  ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับ 
พ.ศ. 2552 กบั ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 

รายวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 1 
หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม

เบ้ืองตน้ 
(3) มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม

เบ้ืองตน้ 
(3)  

ท.161  การใชภ้าษาไทย  (3) ท.161  การใชภ้าษาไทย  (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ (3) มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ (2) ลดหน่วยกิต 
มธ.100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม     (3)  มธ.100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม (3) ปรับจากวิชาบงัคบัเลือก 

เป็นวิชาบงัคบั 
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ (3) มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ (2) ลดหน่วยกิต 
มธ.130 สหวทิยาการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
(3) มธ.130 สหวทิยาการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
(2) ลดหน่วยกิต 

สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 (0) สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 (0) ปรับค าอธิบายวชิา 
สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 (3) สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 (3) สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
รายวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 2  

หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 
สรุปการ

เปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
วท. 173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน              (1) วท. 173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน              (1)  
วค. 106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติ    (3) วค. 106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติ    (3)  
              และพลงังาน                และพลงังาน   
วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ (2) วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ (2)  
น. 209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3) น. 209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3)  
พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้  (3) พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้  (3)  
ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3) ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน                              (3) วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน                              (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
น. 246 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง 
            ปัญญา 

(3) น. 249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
            ทางปัญญา 

(3) ปรับรหสัวิชาและ 
วิชาบงัคบัก่อน 

ทอ. 201 หลกัการบริหาร (3) ทม. 201 หลกัการบริหาร (3) ปรับค าอธิบายวชิา
และปรับอกัษรยอ่ 

สษ. 202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน  (3) สษ. 202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน  (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
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รายวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์        

หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 (3) วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 (3)  
ค. 111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน (3) ค. 111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน (3)  
ค. 214 สมการเชิงอนุพนัธ ์ (3) ค. 214 สมการเชิงอนุพนัธ์ (3)  
      
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 (3) วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
วท. 184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 

(1) 
(1) 

วท. 183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
วท. 184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 

(1) 
(1) 

แกไ้ขวิชาบงัคบัก่อน 
ปรับค าอธิบายวชิาและวิชา 
บงัคบัก่อน 

ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลลูลสั 
           ประยกุต ์

(3) ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลลูลสั 
            ประยกุต ์

(3) ปรับค าอธิบายวชิา 

     
 

รายวชิาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร    )0(  วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร    )0(   
วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร์            

(1) วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร์            

 (1)  

วก. 100 กราฟิกวิศวกรรม                                    (3) วก. 100 กราฟิกวิศวกรรม                                    (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
วอ.121 วสัดุวิศวกรรม                             (3) วอ.121 วสัดุวิศวกรรม 1                             (3) ปรับช่ือวิชา 
รายวิชาท่ีตัดออก      
-     
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รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

หลกัสูตร พ.ศ. 2552 หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง        
วพ. 200 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง 
วพ. 202 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี 1 

(3) 
(3) 

วพ. 200 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง 
วพ. 202 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี 1 

(3) 
(3) 

 

วพ. 408 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรม 
              คอมพิวเตอร์ 1 

)3(  วพ. 408 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรม 
               คอมพิวเตอร์ 1 

(3)  

วพ. 409 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรม 
              คอมพิวเตอร์ 2 

)3(  วพ. 409 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรม 
              คอมพิวเตอร์ 2 

   (3)  

 

รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง    
 

 
วพ. 201 การโปรแกรมเชิงวตัถ ุ (3) วพ. 201 การโปรแกรมเชิงวตัถ ุ     (4) ปรับปรุงและเพ่ิมเติมเน้ือหา 
วพ. 310 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี 2   (3) วพ. 301 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี 2               (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
วพ. 320 วิศวกรรมซอฟทแ์วร์   (3) วพ. 340 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์       (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
วพ. 340 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย 
              คอมพิวเตอร์1 

(3) 
 

วพ. 320 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย                 
              คอมพิวเตอร 1 

    (3) 
 

เปล่ียนรหสัวชิา 

วพ. 341 ระบบปฏิบติัการ (3) วพ. 331 ระบบปฏิบติัการ    (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
วพ. 342 ระบบฐานขอ้มูล (3) วพ. 330 ระบบฐานขอ้มูล  (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
วพ. 350 การออกแบบระบบไมโคร โปรเซสเซอร์ (3) 

 
วพ. 310 การออกแบบระบบไมโคร  
              โปรเซสเซอร์ 

   (3) 
 

เปล่ียนรหสัวชิา 

วพ.403 การฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (0) วพ. 403  ฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (0) ปรับเน้ือหา 
วพ. 404 โครงงานทางวศิวกรรม 
              คอมพิวเตอร์ 1 

(3) 
 

วพ. 404 โครงงานทางวศิวกรรม 
               คอมพิวเตอร์ 1 

  (1) 
 

เปล่ียนแปลงหน่วยกิต วิชา
บงัคบัก่อน และปรับเน้ือหา 

วพ. 405 โครงงานทางวศิวกรรม 
               คอมพิวเตอร์ 2 

(6) 
 

วพ. 405 โครงงานทางวศิวกรรม 
               คอมพิวเตอร์ 2 

  (2) เปล่ียนแปลงหน่วยกิต และ
ปรับเน้ือหา 

วพ. 406 การเตรียมสหกิจศึกษา 
              วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(3) วพ. 406 การเตรียมสหกิจศึกษา 
              วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

  (1) เปล่ียนแปลงหน่วยกิต  วชิา
บงัคบัก่อน และปรับเน้ือหา 

วพ. 407 สหกิจศึกษาวิศวกรรม      
               คอมพิวเตอร์ 

(6) 
 

วพ. 407 สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

  (8) เปล่ียนแปลงหน่วยกิต และ
ปรับเน้ือหา 

วพ. 414 ทฤษฎีการค านวณ (3) วพ. 304  ทฤษฎีการค านวณ (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
วพ. 415 ความปลอดภยัในการส่ือสาร 
              เบ้ืองตน้ 

(3) วพ. 325  ความมัน่คงในการส่ือสาร 
               เบ้ืองตน้ 

(3) เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิา 

วพ. 416 การรักษาความปลอดภยับน 
              เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(3) วพ. 321 การรักษาความปลอดภยับน 
              เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(3) เปล่ียนรหัสวิชา เปล่ียนจาก
วิชาเลือกมาเป็นวิชาบงัคบั 

วพ. 418 การค านวณแบบขนาน 
วพ. 423 การออกแบบและวิเคราะห์ 
              โปรแกรมเชิงวตัถ ุ

(3) 
(3) 

วพ. 413 การค านวณแบบขนาน 
วพ. 341 การวิเคราะห์และออกแบบ 
              โปรแกรมเชิงวตัถ ุ

(3) 
(3) 

เปล่ียนรหสัวิชา 
เป ล่ียนรหัสวิชา  ช่ือวิชา 
เปล่ียนจากวิชาเลือกมาเป็น
วิชาบงัคบั 



147 
 

147 

หลกัสูตร พ.ศ. 2552 หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

วพ. 434 การพฒันาแอพพลิเคชนัแบบ 
              เคล่ือนท่ี 

(3) วพ. 343 การพฒันาแอพพลิเคชนัแบบ 
              เคล่ือนท่ี 

(3) เปล่ียนรหสัวชิา 

วพ. 443 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย 
              คอมพิวเตอร์ 2 

(3) วพ. 323 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย 
              คอมพิวเตอร์ 2 

(3) เปล่ียนรหสัวชิา 

วพ. 445 เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต (3) วพ. 324 เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
วพ. 453 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3) วพ. 212 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3) เปล่ียนรหัสวิชา เปล่ียนจาก

วิชาเลือกมาเป็นวิชาบงัคบั 
วพ. 455 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล 
วพ. 459 ระบบท างานแบบทนัที 

)3(  
(3) 

วพ. 313 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล 
วพ. 433 ระบบท างานแบบทนัที 

)3(  
(3) 

เปล่ียนรหสัวชิา 
เปล่ียนรหสัวชิา 

วพ. 463 ปัญญาประดิษฐ ์ (3) วพ. 350 ปัญญาประดิษฐ ์ (3) เปล่ียนรหสัวิชา ปรับเน้ือหา 
เปล่ียนจากวิชาเลือกมาเป็น
วิชาบงัคบั 

วพ. 465 การรู้จ ารูปแบบ )3(  วพ. 353 การรู้จ ารูปแบบ )3(  เปล่ียนรหสัวชิา 
วพ. 467 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิง  
              สถิติ 

)3(  วพ. 355 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิง 
              สถิติ 

)3(  เปล่ียนรหสัวชิา 

รายวิชาท่ีเปิดเพิ่ม     

  
วพ. 210 การออกแบบวงจรดิจิตอลทาง 
              วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(3)  

  วพ. 211 การสงัเคราะห์วงจรดิจิตอล (3)  

  
วพ. 260 ทฤษฏีความน่าจะเป็นและ 
              กระบวนการสุ่มทางวิศวกรรม 
              คอมพิวเตอร์ 

(3)  

  

วพ. 300 การฝึกฝนการโปรแกรม 1  
วพ. 302 การฝึกฝนการโปรแกรม 2 
วพ. 311 การพฒันาระบบไมโคร 
              โปรเซสเซอร์ 
วพ. 312 การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
               ประยกุต ์
วพ. 315  ผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
วพ. 316 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และ 
              การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 
วพ. 322 การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(1) 
(1) 
(3) 

 
(3) 

 
(3) 
(3) 

 
  (3) 

 

  

วพ. 326 โพรโทคอลและการวิเคราะห์ 
              โพรโทคอลดา้นความมัน่คงในการ 
              ส่ือสาร 
วพ. 327  หวัขอ้พิเศษทางความมัน่คง 
               สารสนเทศ 

(3) 
 
 

  (3) 
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วพ. 332 การปรับแต่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
วพ. 342 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ 
วพ. 344  การรักษาความปลอดภยัส าหรับ 
                โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ 
วพ. 356  การประมวลผลสัญญาณเสียงพดู 
วพ. 414 ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 
วพ. 415 การพฒันาระบบฝังตวั 

  (3) 
  (3) 
  (3) 
 
  (3) 
  (3) 
  (3) 

รายวิชาท่ีตัดออก     
วพ. 413 การวิเคราะห์และออกแบบ 
              ขั้นตอนวิธี 

(3) 
 

 
  

วพ. 417 คอมพิวเตอรกราฟฟิก (3)    
วพ. 419 หวัขอ้คดัสรรทางดา้นความ 
               ปลอดภยัในการส่ือสาร 

(3) 
 

 
  

วพ. 424 ภาษาโปรแกรม (3)    
วพ. 425 คอมไพเลอร์ (3)    
วพ. 426 ระบบวตัถแุบบกระจาย   (3)    
วพ. 427 วิศวกรรมดา้นการพฒันา 
              โปรแกรมบนเวบ็ 

(3) 
 

 
  

วพ. 428 พาณิชยอิเลก็ทรอนิกส์ (3)    
วพ. 429 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ 
              จดัการ 

(3) 
 

 
  

วพ. 433 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (3)    
วพ. 444 ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย (3)    
วพ. 446 ระบบการค านวณแบบทนความ  
              บกพร่อง 

(3) 
 

  

วพ. 447 การควบคุมคุณภาพการใหบ้ริการใน
ระบบเครือขา่ยความเร็วสูง 

(3) 
 

 
  

วพ. 448 การส่ือสารขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์               (3)    
วพ. 449 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ทกุ 
               แห่งหน 

(3) 
 

  

วพ. 454 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบ 
              ขนาน 

(3) 
 

  

วพ. 456 เมคาทรอนิคส์ส าหรับวศิวกรรม 
              คอมพิวเตอร์ 

(3) 
 

  

วพ. 457 การพฒันาระบบฝังตวั (3)    
วพ. 458 เทคนิคการอินเตอร์เฟส 
              คอมพิวเตอร์ 

(3) 
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วพ. 464 ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (3)    

วพ. 466 ทศันศาสตร์คอมพิวเตอร์ (3)    

วอ.415 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการทาง
อุตสาหกรรม 

(3) 
 

  

วอ. 417  การจ าลองสถานการณ์ดว้ย
คอมพิวเตอร์ 

(3) 
 

  

วอ. 435  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ
การผลิต 

(3) 
 

  

วฟ. 301  ปฏิบติัการและการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 

(3) 
 

  

วฟ. 302  ปฏิบติัการและการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 

(3) 
 

  

วฟ .303 หวัขอ้พิเศษในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 

(3) 
 

  

วฟ .304 หวัขอ้พิเศษในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 

(3) 
 

  

วฟ. 341 อิเลก็ทรอนิกส์กายภาพ (3)    

วฟ. 380 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า (3)    

วฟ. 381 ระบบควบคุม (3)    

วฟ. 408 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรม 
            ไฟฟ้า 1 

(3) 
 

  

วฟ. 409 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรม 
             ไฟฟ้า 2 

(3) 
 

  

วฟ. 413 ระบบและสญัญาณแบบเวลา 
            เตม็หน่วย 

(3) 
 

  

วฟ. 416 การบีบอดัขอ้มูลภาพเบ้ืองตน้ (3)    

วฟ. 417 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 
             ทนัเวลา 

(3) 
 

  

วฟ. 418 การประมวลผลเสียง (3)    

วฟ. 419 การประมวลผลสัญญาณส าหรับ 
             การจดัเกบ็ขอ้มูลดิจิตอล 

(3) 
 

  

วฟ. 424 ทฤษฎีวิศวกรรมโทรคมนาคม (3)    

วฟ. 434 โครงข่ายแบบเคล่ือนท่ีไร้สาย (3)    

วฟ. 438 วิศวกรรมชีวการแพทย ์ (3)    

วฟ. 444 การส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ (3)    

วฟ. 445 การออกแบบวงจอิเลก็ทรอนิกส์ (3)    
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วฟ. 449 การออกแบบวงจรรวมเบ้ืองตน้ (3)    

วฟ. 453 การวิเคราะห์และออกแบบวงจร 
             รวมแบบแอนะลอ็ก 

(3) 
 

  

วฟ. 456 การออกแบบแผงวงจรพมิพ ์ (3)    

วฟ. 484 หุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี (3)    

วฟ .485 การควบคุมและเคร่ืองมือวดั 
             ทางอุตสาหกรรม 

(3) 
 

  

วฟ. 487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี (3)    

วฟ. 488 ระบบอตัโนมติัทางอุตสาหกรรม (3)    
 

รายวชิานอกคณะฯ 
หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
วฟ. 201  ปฏิบติัการพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 1 
(1) วฟ .201  ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

ไฟฟ้า 1 
(1) 

 

วฟ .240  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (3) วฟ. 240  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (3)  
วฟ. 241  อุปกรณ์และวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
               พ้ืนฐาน 

(3) วฟ. 241  อุปกรณ์และวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
               พ้ืนฐาน 

(3)  

รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
วฟ. 210  สัญญาณและระบบ (3) วฟ. 210 สญัญาณและระบบ (3) ปรับปรุงเน้ือหาและเพ่ิมวิชา

บงัคบัก่อน 
วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร (3) วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร (3) ปรับปรุงเน้ือหาและตดัวิชา

บงัคบัก่อน 
วฟ. 340 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (3) วฟ. 340 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (3) ปรับปรุงเน้ือหาวิชา 
วฟ. 414 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (3) วฟ. 314 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล  ปรับเน้ือหา  ปรับวิชาบงัคบั 
    ก่อน  เปล่ียนรหสัวิชา 
วฟ. 415 การประมวลผลภาพ (3) วฟ. 415 การประมวลผลภาพ  ปรับวิชาบงัคบัก่อน 
วฟ. 423 การส่ือสารดิจิตอล (3) วฟ. 323 การส่ือสารดิจิตอล (3) ปรับวิชาบงัคบัก่อน และ 
    ปรับรหสัวิชา 
วฟ. 455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟและการผลิต (3) วฟ. 455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟและการผลิต (3) ปรับวิชาบงัคบัก่อน 
วฟ. 487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี (3) วฟ. 487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี (3) ปรับวิชาบงัคบัก่อน 
รายวิชาท่ีตัดออก     
ค. 131   พีชคณิตเชิงเส้นประยกุต ์ (3)    
ค . 251   วิธีและการประยกุตใ์ชเ้ชิงตวัเลข (3)    
วฟ. 202  ปฏิบติัการพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 2  
 

(1)    
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หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 
วฟ. 211  ทฤษฏีความน่าจะเป็นและ

กระบวนการสุ่ม 
(3)    

วอ .415  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ
ทางอุตสาหกรรม 

(3)    

วอ .417  การจ าลองสถานการณ์ดว้ย
คอมพิวเตอร์ 

(3)    

วอ. 435 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และการผลิต 

(3)    

วฟ. 301  ปฏิบติัการและการออกแบบงาน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

วฟ. 302  ปฏิบติัการและการออกแบบงาน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 

(2) 
 

(2) 

   

วฟ .303 หวัขอ้พิเศษในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 

(3)    

วฟ .304 หวัขอ้พิเศษในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 

(3)    

วฟ. 341 อิเลก็ทรอนิกส์กายภาพ (3)    
วฟ. 380 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า (3)    
วฟ. 381 ระบบควบคุม (3)    
วฟ. 408 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (3)    
วฟ. 409 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (3)    
วฟ. 413 ระบบและสญัญาณแบบเวลาเตม็

หน่วย 
(3)    

วฟ. 416 การบีบอดัขอ้มูลภาพเบ้ืองตน้ (3)    
วฟ. 417 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

ทนัเวลา 
(3)    

วฟ. 418 การประมวลผลเสียง (3)    
วฟ. 419 การประมวลผลสัญญาณส าหรับการ

จดัเก็บขอ้มูลดิจิตอล 
(3)    

วฟ. 424 ทฤษฎีวิศวกรรมโทรคมนาคม (3)    
วฟ. 434 โครงข่ายแบบเคล่ือนท่ีไร้สาย (3)    
วฟ. 438 วิศวกรรมชีวการแพทย ์ (3)    
วฟ. 444 การส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ (3)    
วฟ. 445 การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (3)    
วฟ. 449 การออกแบบวงจรรวมเบ้ืองตน้ (3)    
วฟ. 453 การวิเคราะห์และออกแบบวงจร

รวมแบบแอนะลอ็ก 
 

(3)    
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หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 
วฟ. 454 การวิเคราะห์และออกแบบวงจร

รวมแบบดิจิตอล 
(3) 
 

 
 

  

วฟ. 456 การออกแบบแผงวงจรพมิพ ์ (3)    
วฟ. 484 หุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี (3)    
วฟ .485 การควบคุมและเคร่ืองมือวดัทาง 
              อุตสาหกรรม 

(3)    

วฟ. 488 ระบบอตัโนมติัทางอุตสาหกรรม (3)    
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ภาคผนวก  6   
องค์ความรู้ (Body of Knowledge) ด้านคอมพวิเตอร์ ตาม มคอ.1 
องคค์วามรู้ (Body of Knowledge) 
ดา้นคอมพิวเตอร์  ตาม มคอ.1 

รายวชิาในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
1. พื้นฐานการเขียนโปรแกรม วพ. 201 การโปรแกรมเชิงวตัถุ 

วพ. 300 การฝึกฝนการโปรแกรม 1 
วพ. 302 การฝึกฝนการโปรแกรม 2 
วพ. 341 การวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ 
วพ. 342 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ 

2. คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ วพ. 200 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง 
วพ. 260 ทฤษฏีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มทางวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

3. อิเล็กทรอนิกส์ วฟ. 201 ปฏิบติัการพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
วฟ. 240 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 
วฟ. 241 อุปกรณ์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

4. ตรรกศาสตร์ดิจิทลั วพ. 210 การออกแบบวงจรดิจิตอลทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วพ. 211 การสังเคราะห์วงจรดิจิตอล 

5. โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ วพ. 202 โครงสร้างขอ้มูล และขั้นตอนวธีิ 1 
วพ. 301 โครงสร้างขอ้มูล และขั้นตอนวธีิ 2 

6. โครงสร้างและสถาปัตยกรรม   
     คอมพิวเตอร์ 

วพ. 212 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
วพ. 310 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 

7. ระบบปฏิบติัการ วพ. 331 ระบบปฏิบติัการ 
8. ระบบฐานขอ้มูล วพ. 330 ระบบฐานขอ้มูล 
9. วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ วพ. 340 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
10. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วพ. 320 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 

วพ. 321การรักษาความปลอดภยับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 


