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สารบัญ 
  
 หน้า 

หมวด 
 หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 
 หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๑๘ 
 หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ๒๓ 
 หมวดที่ ๔ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๙๙ 
 หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ๑๐๗ 
 หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๑๑๒ 
 หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๑๑๓ 
 หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ๑๒๓ 

ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ๑   แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Degree Profile) ๑๒๕ 
 ภาคผนวก ๒   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย ๑๓๑ 

(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (PLOs กับ MU Graduate Attributes) 
 ภาคผนวก ๓   ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ๑๓๘ 

กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของชาติ    
 ภาคผนวก ๔   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา  ๑๔๒ 

(Curriculum Mapping)  
 ภาคผนวก ๕ สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔๕ 
 ภาคผนวก ๖ รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑๖๑ 
 ภาคผนวก ๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  ๑๘๗ 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  

และประกาศ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ภาคผนวก ๘ ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ  ๒๑๕ 

หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการกลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑ 
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ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตศาลายา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

หมวดที่ ๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
    ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
  ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   
               ชื่อย่อ  :    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  :   Bachelor of Engineering (Computer Engineering)   
               ชื่อย่อ  :    B.Eng. (Computer Engineering) 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน  
  ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (พิสิฐวิธาน)  
               ชื่อย่อ  :    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (พิสิฐวิธาน) 
  ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  :   Bachelor of Engineering (Computer Engineering) (Distinction Program)    
               ชื่อย่อ  :    B.Eng. (Computer Engineering) (Distinction Program) 
 

๓. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
       จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แบ่งออกเป็น ๒ แผนย่อย ดังนี้ 
       ๔.๑ ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
       ๔.๒ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
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๒ 

 

 

 

๕. รูปแบบของหลักสูตร     
๕.๑   รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
๕.๒   ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน  
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการเนื่องจากรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาแล้วเท่านั้น ไม่ได้ท าความร่วมมือกับหน่วยงานที่จะรับนักศึกษาไปฝึกวิชาชีพ และในการจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน 

    ๕.๓   ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      ๕.๔   การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี 
      ๕.๕   ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 
 ๕.๖   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๖.๒  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม 
     ครั้งที ่๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ครั้งที ่๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๓  คณะกรรมการประจ าส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม 
 วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ได้พิจารณารับรองหลักสูตรนี้ในการประชุม 
     ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๕ คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้วในการประชุม 
     ครั้งที ่๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาอนุมัติหลักสูตรนี้แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑  
๖.๗ สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในการประชุมครั้งที่…...……..... 

 เมื่อวันที่ ........................................................... 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี) 
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๓ 

 

 

 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพได้ ดังนี้ 
๘.๑ วิศวกรคอมพิวเตอร์ 
๘.๒ วิศวกรซอฟต์แวร์ 
๘.๓ วิศวกรข้อมูล วิศวกรองค์ความรู้ 
๘.๔ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
๘.๕ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และเครื่องแม่ข่าย 
๘.๖ ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
๘.๗ นักวิจัยและนักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๘.๘ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

 
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ ปี           

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี 

๑ นางสาว ธนัสนี เพียรตระกูล 
 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  
๓-๑๐๒๒-๐๑๘๒x-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

-ปริญญาเอก  
วศ.ด. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๒ 
-ปริญญาโท 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : 
๒๕๔๖ 
-ปริญญาตรี 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : 
๒๕๔๓ 
ศ.บ. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช : ๒๕๔๙ 
บ.บ. (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช : ๒๕๕๔ 

Tanasanee 
Phienthrakul, "Nutrition 
Monitoring System and 
Activities Logging with 
Daily Recording and 
Mobile 
Accelerometer", 
Information 
Technology 
Management Society 
Journal (ITMSOC), 
Transactions on 
Information 
Technology 
Management (ITMSOC-
ITM), Vol 2, No 1 
(2017), pp.6-13, Jan-
Dec 2017. 
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๔ 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี 

๒ นาย คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ 
 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓-๑๐๑๙-๐๐๓๙x-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

-ปริญญาเอก  
Ph.D. (Information 
Technology) 
The University of 
Queensland, Australia : 
๒๕๕๕ 
-ปริญญาโท 
M.S.E. (Electrical 
Engineering) University 
of Pennsylvania, USA : 
๒๕๓๘ 
-ปริญญาตรี 
B.S. (Electrical 
Engineering) University 
of California at Irvine, 
USA : ๒๕๓๗ 

K. Hunchangsith, M.E. 
Biakowski, M. 
Portmann, W.L. Tan, 
“Analytical Model for 
Approximating Node 
Throughputs in 
Wireless Mesh 
Networks,” 
International Journal of 
Communication 
Systems (IJCS), Wiley 
Vol. 7 Issue 5 pp. 750-
762, May 2014. 

๓ นาย สุรทศ ไตรติลานันท์ 
 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน
๓-๓๐๙๙-๐๑๕๑x-xx-x 

รอง
ศาสตราจารย์ 

-ปริญญาเอก  
Ph.D. (Information 
Technology) 
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

  ๑๑.๑   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุล
และยั่งยืน   การก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 
๒๕๗๙ ที่เป็นเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เปูาหมาย
และตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศ
ก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนด
ขึ้น   ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ 
วาระ และ ไทยแลนด์ ๔.๐   ประเด็นการพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนาฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาจะมุ่ง
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัย และการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 

แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม มีการ

ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมี
คุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน
คุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง   พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มี
การผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ   ผลิตและพัฒนา
ก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและ
พัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง   มี
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ยุทธศาสตร์ที่จะขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การ
บริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนา
ในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม   ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่
มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ  และต้องการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ
และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น จ าเป็นต้องผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งการ

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้จะก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลค่า และมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็ง และแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งสามารถท าได้โดย การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ทั้งใน
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกในการประกอบ กิจการ การรวมกลุ่มคลัสเตอร์และการบูรณา
การนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอ้ือให้เกิดการ ลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้การส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม จะอาศัยการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน อย่างไรก็ตาม 
สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและ บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก “Mahidol University is determined to be a 

world class university” มีพันธกิจ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของ
คุณธรรมเพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ซึ่งมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษาในภาพรวมโดยสรุป
ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ Excellence in outcome-based education for globally competent graduates  
โดยมีเปูาประสงค์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรชั้นแนวหน้า ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานสากล และมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของนักศึกษา (Outcome Based Education) สร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนา ศักยภาพของ
ตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมในวงกว้าง(Transformative Leader) และสร้างความผูกพัน (Student/Alumni Engagement) ของ
นักศึกษาและศิษย์เก่า เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและสร้างความ ภาคภูมิใจในความเป็นมหิดล 
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แผนยุทธศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดวิสัยทัศน์ “วิจัยบูรณาการมุ่งสู่วิศวกรรมระดับโลก”มุ่ง

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการเพ่ืตอบสนองสังคมและประชาคมโลก   เน้นการศึกษาทาง
วิศวกรรมศาสตร์บนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการแข่งขันระดับสากล   พัฒนาความ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริการวิชาการทางวิศวกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม   มีการบริหารจัดการบน
พ้ืนฐานของวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน  และ มุ่งเสริมสร้างภาพลกัษณ์และส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการ
แข่งขันระดับโลก  เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตให้มีกระบวนการคิด จิตอาสา และความพร้อมในการพัฒนาทางด้าน
วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมไทยและประชาคมโลก 
  ๑๑.๒   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยต้องขับเคลื่อนประเทศภายใต้ภาวะวิกฤตหลายด้านทั้งวิกฤต เศรษฐกิจโลก 
วิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ วิกฤตทางการเมืองและสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมของประเทศ  การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่เป็น
ฐานรากของความมั่นคงทางสังคม ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิต
และความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสังคมและคุณภาพคน โดย
อาศัยแนวคิดของสังคมคุณภาพ (Social Quality)  มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบัน
ครอบครัวและชุมชน เสริมสร้างทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนาองค์ความรู้ขีดความสามารถ และ
ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ท าให้การพัฒนาประเทศสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข่งขันทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติ
ตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง   ซึ่งได้ก าหนดสมรรถะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของ
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๙ 

 

 

 

หลักสูตร โดยแบ่งเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic Competencies) และ สมรรถนะเฉพาะของหลักสูตร (Subject-
specific Competences) ดังนี้ 

 
สมรรถนะท่ัวไป 
สมรรถนะพ้ืนฐานที่บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับการเสริมสร้างเพ่ือสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ มีดังนี้  
๑. การมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม: ความสามารถในการประยุกต์หลักการของจริยธรรม และการเคารพในความ

แตกต่างด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
๒. การวางแผนและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ: ความสามารถในการวางแผนการท างานทั้งส่วนตัวและทีม 

เพ่ือให้โครงการที่จัดท าส าเร็จลุล่วง และได้ผลลัพธ์ตรงตามคาดหวัง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   ตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้การออกแบบและพัฒนาระบบได้กระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสม สามารถอธิบายสาเหตุที่ มาของ
ปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาได้  

๓. การคิดเชิงวิพากย์และความคิดสร้างสรรค์: ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลและแนวคิด
จากมุมมองต่างๆ ในการตัดสินและการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ 

๔. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล: ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายในเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิผล 

๕. การท างานเป็นทีม: ความสามารถในการท างานในทีมงานที่มีลักษณะสหสาขาวิชาชีพได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ 

๖. ความรู้เชิงดิจิทัล: ความสามารถในการประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมในการท างาน 
๗. การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง: ความสามารถในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

เทคโนโลยี รู้เท่าทัน และปรับตัวให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
 
สมรรถนะเฉพาะของหลักสูตร 
บัณฑิตสามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ศึกษา ไปท างานร่วมกับวิศวกรและวิชาชีพ

สาขาอ่ืนๆ ทั้งด้านการออกแบบ การพัฒนาระบบ การติดตั้งและดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้น ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ และ ความปลอดภัยของระบบ โดยสมรรถนะเฉพาะด้านที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร สามารถ
แบ่งเป็นข้อได้ดังนี้   



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑๐ 

 

 

 

๑. ความรู้: ความสามารถในการใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ท างานร่วมกับ
บุคคลากรในสายอาชีพเดียวกัน และวิชาชีพสาขาอ่ืนๆ  

๒. การออกแบบ: ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือปรับปรุง
การท างานในด้านที่เก่ียวข้องกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ 

๓. การแก้ปัญหา: ความสามารถในการน าความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มา
ประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์  

๔. การใช้เครื่องมือ: ความสามารถในการใช้เครื่องมือ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ที่เหมาะสมเพ่ือให้ผลการ
ท างานเป็นไปตามต้องการ และมีประสิทธิภาพ 

๕. การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่: เนื่องจากเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความสามารถ
ในการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ติดตามความรู้ใหม่ๆ และน ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
บัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงต้องสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้พ้ืนฐาน
ที่เคยเรียน มาต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  

 
       ๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีปรัชญาที่ว่า ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
มวลมนุษยชาติ มุ่งธ ารงปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน” ในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และมุ่งประโยชน์สุขเพ่ือมวลมนุษยชาติ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก มีพันธกิจในการ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพ่ือสังคมไทย และประโยชน์
สุขแก่มวลมนุษยชาติ โดยเน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (MU Graduate Attributes) ๔ ด้าน คือ  

1. T-Shaped Breadth and Depth (รู้แจ้ง รู้จริง ทั้งด้านกว้างและดา้นลึก) 
2. Globally Talented (มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ระดับโลก) 
3. Socially Contributing (มีจิตสาธารณะ สามารถท าประโยชน์ให้สังคม) 
4. Entrepreneurially Minded (กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง) 
ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ด้าน “วิจัยบูรณาการมุ่งสู่วิศวกรรมระดับ

โลก” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม วิจัย และวิชาการทางด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการระดับโลก เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตให้มี
กระบวนการคิด จิตอาสา และความพร้อมในการ พัฒนาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมไทย 
และ ประชาคมโลก       

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงได้พัฒนาหลักสูตร โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ สามารถ
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๑๑ 

 

 

 

ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงานได้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ค านึงถึงจริยธรรมทางวิชาชีพ มี
คุณธรรม ใส่ใจผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้อ่ืน สังคมและวัฒนธรรม มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  

ในการพัฒนาหลักสูตร จะท าการรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการจากผู้ประกอบการ นายจ้าง ศิษย์เก่าที่
ส าเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้ก าหนดผลลัพธ์ที่มุ่งห วัง 
โดยใช้การก าหนดเปูาหมายการเรียนรู้ในรูปแบบ Outcome-based Education ที่เน้นเปูาหมายหรือผลลัพธ์ด้าน
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการท างานในอนาคต   หลักสูตรมีการก าหนดแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง พร้อมทั้งก าหนดวิธีการเรียนรู้และวัดผล เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถบรรลุตามเปูาประสงค์ได้  
มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน EdPex (Education Criteria for Performance Excellence) และ 
มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) 
เพ่ือให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีมาตรฐานการเรียนรู้ สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ 
แข่งขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในระดับสากลได้ และเพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๓.๑ รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรียนร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

จ านวน ๓ รายวิชา ๗ หน่วยกิต 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

มมศท  ๑๐๑  การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์  
MUGE 101  General Education for Human Development 

๒ (๑-๒-๓) 

มมศท  ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
MUGE 102  Social Studies for Human Development 

๓ (๒-๒-๕) 

มมศท  ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
MUGE 103  Science of Arts for Human Development 

๒ (๑-๒-๓) 
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๑๒ 

 

 

 

๑๓.๒ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเรียนร่วมกับคณะศิลปศาสตร์จ านวน ๕ รายวิชา ๙ หน่วยกิต 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ศศภท  ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
LATH  100  Art of Using Thai Language for Communication 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ  ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ 
LAEN  103  English Level 1 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ  ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ 
LAEN  104  English Level 2 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ  ๑๐๕   ภาษาอังกฤษระดับ ๓ 
LAEN  105    English Level 3 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ  ๑๐๖   ภาษาอังกฤษระดับ ๔ 
LAEN  106   English Level 4 

๓ (๒-๒-๕) 

 
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด 
๑๓.๓ รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรียนร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการกีฬา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จ านวน ๓๐ รายวิชา ๔ หน่วยกิต 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย 
SHSS 108 Thai Legal System 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ 
SHSS 130 Principles of Economics 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป 
SHSS 140 General Psychology 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๔๒ จิตวิทยาสังคม 
SHSS 142 Social Psychology 

๒ (๒-๐-๔) 
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๑๓ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร 
SHSS  160 Principles of Administration 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน 
SHSS 161 Policy and Planning 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๐๑ ปรัชญาขั้นแนะน า 
SHHU 101 Introduction to Philosophy 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๐๒ ศาสนาเปรียบเทียบ 
SHHU 102 Comparative Religions 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจักษ์ 
SHHU 103 Art Appreciation 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๐๕ ปรัชญาสังคม 
SHHU 105 Social Philosophy 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๐๘ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตน 
SHHU 108 Human Relations and Self Development 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม 
SHHU 110 Man and Culture 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๑๒ พลวัตในกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๓๓ วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผู้น า 
SHHU 133 Rhetoric for Leadership 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๒๐๑ วรรณกรรมวิจักษ์ขั้นแนะน า 
SHHU 201 Introduction to Literature Appreciation 

๒ (๒-๐-๔) 
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๑๔ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
LAFE 146 Personality Development 

๓ (๓-๐-๖) 

ศศศศ ๑๐๑ หลักการจัดการ 
CRRS 101 Principle of Management 

๓ (๓-๐-๖) 

ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตร์วิจักษ์ 
MSMS 107 Film Appreciation 

๒ (๒-๐-๔) 

ดศสว ๑๐๑ ดนตรีวิจักษ์ 
MSID 101 Music Appreciation 

๒ (๑-๒-๓) 

ศศศศ ๒๗๔ ปรัชญาความรัก 
LALA 274 Philosophy of Love 

๓ (๓-๐-๖) 

 
๑๓.๔ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเรียนร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑๕ รายวิชา ๓ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคร ๒๙๐ ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 
EGID 290 English for Engineers  

๓ (๓-๐-๖) 

วศคร ๔๙๐ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 
EGID 490 English Communication for Engineers 

๓ (๓-๐-๖) 

ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑  
LACH 171 Chinese 1 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภจ  ๑๗๒   ภาษาจีน ๒ 
LACH  172    Chinese 2 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภจ  ๑๗๓   ภาษาจีน ๓ 
LACH  173    Chinese 3 

๓ (๒-๒-๕) 
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๑๕ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภจ  ๒๐๙   การเขียนภาษาจีนด้วยพู่กันจีน 
LACH  209 Chinese Calligraphy 

๒ (๑-๒-๓) 

ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น ๑  
LAJP 161 Elementary Japanese I 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภญ  ๑๖๒    ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น ๒ 
LAJP    162    Elementary Japanese 2 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑ 
LAFR 141 Elementary French 1 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภฝ  ๑๔๒  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒ 
LAFR  142  Elementary French 2 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ ๒๖๔ ต านานเทพในภาษา วรรณคดี และภาพยนตร์ 
LAEN 264 Classical Mythology in Language, Literature, and Films 

๒ (๒-๐-๔) 

ศศภอ ๒๖๕ ทักษะและเทคนิคการอ่านเชิงวิจารณ์ 
LAEN 265 Critical Reading Skills and Strategies 

๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพื่อการท างานและการศึกษา 
LAEN 271 Writing for Work and Study 

๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๒๘๐ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม 
LAEN 280 Science Fiction and Society 

๒ (๒-๐-๔) 

วภภษ ๑๐๗ ความหลากหลายของวัฒนธรรมอาเซียน 
LCLG 107 ASEAN Cultural Diversity 

๓ (๓-๐-๖) 

 
๑๓.๕ รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรียนร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลป

ศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๖ รายวิชา ๖ หน่วย
กิต 
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๑๖ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศฟฟ ๒๐๔ สถิติความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม 
EGEE 204 Statistics Probability and Random Variables 

๓ (๓-๐-๖) 

วศอก    ๓๓๕ การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ 
EGIE  335  Cost Analysis and Budgeting 

๓ (๓-๐-๖) 

สวศท ๑๐๒ สารสนเทศทางภาพ 
ENGE 102 Graphics Information 

๒ (๒-๐-๔) 

วทฟส ๑๗๓ แนวคิดนาโนเทคโนโลยี 
SCPY 173 Concept in Nanotechnology 

๒ (๒-๐-๔) 

วทคณ ๑๗๑ หมากล้อม 
SCMA 171 Go 

๒ (๑-๒-๓) 

ศศพฐ ๑๔๔ การคิดวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis 

๓ (๓-๐-๖) 

 
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ให้เลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน

รายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดในบัญชีกลางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
๑๓.๖ รายวิชาในกลุ่มวิชาแกน เรียนร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา อุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๑๔ รายวิชา ๓๗ หน่วยกิต 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วทคม ๑๑๕ เคมีทั่วไป 
SCCH 115 General Chemistry 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี 
SCCH 118 Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) 
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๑๗ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส 
SCMA 115 Calculus 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคณ ๑๖๕ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
SCMA 165 Ordinary Differential Equations 

๓ (๓-๐-๖) 

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑  
SCPY 110 Physics Laboratory I 

๑ (๐-๓-๑) 

วทฟส ๑๒๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒  
SCPY 120 Physics Laboratory II 

๑ (๐-๓-๑) 

วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑  
SCPY 151 General Physics I 

๓ (๓-๐-๖) 

วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒  
SCPY 152 General Physics II 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร 
EGID 300 Philosophy, Ethics and Laws for Engineers 

๑ (๑-๐-๒) 

วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
EGIE 101 Basic Engineering Practice 

๑ (๐-๓-๑) 

วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา 
EGEE 213 Electric Circuit Analysis 

๓ (๓-๐-๖) 

วศฟฟ ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
EGEE 240 Engineering Electronics 

๓ (๓-๐-๖) 

วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
EGEE 241 Engineering Electronics Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) 
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๑๘ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคก ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม 
EGME 220 Engineering Mechanics 

๓ (๓-๐-๖) 

 
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น 
๑๓.๗ รายวิชาที่หลักสูตรเปิดเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของ

หลักสูตรทั่วไป จ านวน ๑ รายวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศคพ ๓๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
EGCO 342 Information Technology in Daily Life 

๓ (๓-๐-๖) 

 
๑๓.๘ รายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน จ านวน ๗ รายวิชา  

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
EGCO 111 Computer Programming 

๓ (๒-๒-๕) 

วศคพ  ๔๒๕  การท าเหมืองข้อมูล 
EGCO  425  Data Mining 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๔๒๗ การเขียนโปรแกรมเว็บ 
EGCO 427 Web Programming 

๓ (๒-๒-๕) 

วศคพ ๔๖๑ ปัญญาประดิษฐ์  
EGCO 461 Artificial Intelligence 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๔๖๓ การรู้จ าแบบ 
EGCO 463 Pattern Recognition 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๔๖๖ การจัดการข้อมูลปริมาณมาก 
EGCO 466 Big Data Processing 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๔๘๖ การประมวลผลภาพ 
EGCO 486 Image Processing 

๓ (๓-๐-๖) 
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๑๙ 

 

 

 

หมวดที ่๒.   ข้อมลูเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     
       ๑.๑   ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วย
การผสมผสานเนื้อหาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนเอง และ 
ออกแบบหลักสูตรโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการเรียนรู้  เพ่ือให้บัณฑิตสามารถค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานด้าน
คอมพิวเตอร์ น าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถให้บริการด้าน
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยความสร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค านึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และบริบทของสังคมโลก และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 

 
       ๑.๒   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
                 ๑.๒.๑   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   

เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีความรู้ความสามารถดังนี้ 
  ๑) ออกแบบและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
พัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบฝังตัว หรือ ระบบดิจิตอลอ่ืนๆ ได ้
   ๒) ใช้องค์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ น าองค์ความรู้มาต่อ
ยอด เพ่ือขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายอาชีพ หรือ เพ่ือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

๓) เข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

๔) ใช้ความรู้และทักษะที่มีเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ 
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                 ๑.๒.๒   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน  

เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเพ่ิมเติมดังนี้ 
  ๑) ออกแบบและวางแผนบริหารจัดการโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ได้ 
   ๒) ริเริมโครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลงานไปสู่งานวิจัย น า
องค์ความรู้มาต่อยอดเพ่ือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๓) น าเสนอผลงานต่อกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลายได้ ถ่ายทอดความรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  
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๒๐ 

 

 

 

       ๑.๒.๓   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–Level Learning Outcomes: PLOs) 
จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก “World Class 

University” และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม 
บนพ้ืนฐานของคุณธรรมเพ่ือสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ   รวมถึงวิสัยทัศน์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือก้าวสู่การเป็นวิศวกรรมระดับโลกด้วย “Interdisciplinary Research 
Towards World Class Engineering” ท าให้หลักสูตรมีแนวคิดที่จะพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
โดยมีทั้งความรู้และจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมา และจากการ
รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง ศิษย์เก่า นักศึกษา
ปัจจุบัน อาจารย์ และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษา จึงได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังต่อไปนี้ 

๑) PLO1: แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เคารพใน
กฎเกณฑ์ขององค์กร สังคม และ เคารพในสิทธิ์และคุณค่าของผู้อื่น 

๒) PLO2: วิเคราะห์ผลกระทบทางจริยธรรมของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ 
ระบบเครือข่าย และ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อบุคคล องค์กร และสังคม ทั้งในระดับประเทศและ
สากล 

๓) PLO3: ใช้ทักษะ ความรู้ และเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสม ส าหรับการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพในงานประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์  

๔) PLO4: ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการท างานในด้าน
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้  

๕) PLO5: ประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาในศาสตร์ด้านอ่ืนๆ โดย
สามารถค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือเรียนรู้และน าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ได้ 

๖) PLO6: วิเคราะห์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ สรุปความต้องการด้านคอมพิวเตอร์ 
ระบุความรู้และเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสมส าหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๗) PLO7: วางแผนการทดลอง ท าการทดลอง แปลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผล เพ่ือทดสอบ
ระบบที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถวางแผนและตัดสินใจไดอ้ย่างเป็นระบบ 

๘) PLO8: ริเริ่มโครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  โดยเลือกใช้วิธีความรู้ 
เครื่องมือ และทักษะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

๙) PLO9: แสดงออกถึงทักษะในการสื่อสารที่ดีกับกลุ่มวิศวกรที่หลากหลาย และเลือกวิธีการที่
เหมาะสมส าหรับการน าเสนอทั้งแบบปากเปล่าและการเขียน 
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๒๑ 

 

 

 

๑๐) PLO10: แสดงออกถึงทักษะในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสายอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รู้บทบาทและเป็นประโยชน์แก่ทีม ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

* ๑๑) PLO11: บูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนวิธีในการท างานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์  

* ๑๒) PLO12:  วิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบจากการติดตามความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หรือปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ 
  
* PLO ข้อ ๑-๑๐ เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ โดยจะสอดแทรก  
PLO ข้อ ๑๑-๑๒ เบื้องต้นลงไปในรายวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนด้วย   ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
แบบพิสิฐวิธาน ก าหนดให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครบทั้ง ๑๒ ข้อ เมื่อส าเร็จการศึกษา โดยข้อ ๑๑ และ 
๑๒ ที่เพ่ิมขึ้นมา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้จากหลายด้านมาต่อยอด สามารถที่จะติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิเคราะห์แนวโน้ม และน ามาปรับปรุงใช้ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือที่จะเป็นพ้ืนฐานส าหรับ
การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนี้ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ SO (Student Outcome) ของ ABET 
(Accreditation Board for Engineering and Technology) ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์กว้างๆ ที่สามารถน าไปใช้กับ
วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา และทุกสถาบันที่ต้องการยื่นขอรับรองมาตรฐานไว้ โดยได้เพ่ิมเติมรายละเอียดให้เหมาะสม
กับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   ซ่ึง PLO ทั้ง ๑๒ ข้อนี้สามารถเทียบเคียงไปยัง SO ได้ครบทั้ง ๗ ข้อ ดังแสดงในตาราง 
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๒๒ 

 

 

 

Student Outcomes  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11* 

PLO 
12* 

1. an ability to identify, formulate, and 
solve complex engineering problems by 
applying principles of engineering, 
science, and mathematics 

            

2. an ability to apply engineering design 
to produce solutions that meet 
specified needs with consideration of 
public health, safety, and welfare, as 
well as global, cultural, social, 
environmental, and economic factors 

            

3. an ability to communicate effectively 
with a range of audiences 

            

4. an ability to recognize ethical and 
professional responsibilities in 
engineering situations and make 
informed judgments, which must 
consider the impact of engineering 
solutions in global, economic, 
environmental, and societal contexts 

            

5. an ability to function effectively on a 
team whose members together provide 
leadership, create a collaborative and 
inclusive environment, establish goals, 
plan tasks, and meet objectives 

            

6. an ability to develop and conduct 
appropriate experimentation, analyze 
and interpret data, and use engineering 
judgment to draw conclusions 

            

7. an ability to acquire and apply new 
knowledge as needed, using appropriate 
learning strategies 

            

* PLO11 และ PLO12 ส าหรับนกัศึกษาหลักสตูรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพิสิฐวิธาน 
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๒๓ 

 

 

 

๑.๒.๔   ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11* 

PLO 
12* 

1. ออกแบบและพัฒนาระบบท่ีเกีย่วข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบ
ฝังตัว หรือ ระบบดิจิตอลอื่นๆ ได ้

            

2. ใช้องค์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมเพื่อ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ น าองค์
ความรู้มาต่อยอด เพื่อขึ้นสูต่ าแหน่งที่สูงข้ึนใน
สายอาชีพ หรือ เพื่อศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

            

3. เข้าใจหลักการที่เกีย่วข้องกับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สื่อสารกับผู้อื่นได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และท างานร่วมกับผู้อื่นไดด้้วย
ความรับผิดชอบท้ังในฐานะผู้น าและผูต้าม 

            

4. ใช้ความรู้และทักษะที่มีเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคตได้ ปรับตัวให้เขา้กับ
สถานการณ์ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมได้ มีคณุธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

            

* PLO11 และ PLO12 ส าหรับนกัศึกษาหลักสตูรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพิสิฐวิธาน 
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๒๔ 

 

 

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่
ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 

๑. ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

๒. ประเมินผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรสม่ าเสมอ 

๓. ใช้กรอบมาตรฐาน ABET เป็น
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร 

๑. รายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการปรับปรุงหลักสูตร 

๒. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
โดยเทียบเคียงกับ TQF และ 
ABET 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
และความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

๑. ติดตามความต้องการใช้บัณฑิต 
๒. ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ 

ให้ทันสมัยโดยติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

๑. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของหน่วยงานที่บัณฑิตเข้า
ปฏิบัติงาน ให้มีความพึงพอใจ
เฉลี่ยในระดับดี 

๒. จ านวนการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

๑. ให้ทุนแก่บุคลากร เพ่ือไปอบรม 
สัมมนา หรือประชุมวิชาการใน
สาขาที่เก่ียวข้อง 

๒. จัดให้มีพ้ืนที่ท างาน และ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพื่อให้
บุคคลากรสามารถท างานวิจัย
หรือให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก 

๑. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม 
สัมมนา หรือประชุมวิชาการ 

๒. จ านวนผลงานวิจัย หรือบริการ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ 

๓. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ี
ท าโดยบุคคลากรในภาควิชา 
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๒๕ 

 

 

 

หมวดที่ ๓.    
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ 
ใช้ระบบทวิภาค   โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ   ใน ๑ ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ    

 

      ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑-๘) และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในรายวิชาที่มีนักศึกษา
ได้สัญสักษณ์ F ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 

 

      ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
มีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารภาควิชา โดยอิงจากรายละเอียดรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และ
การจัดการเรียนการสอน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
      ๒.๑  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนในวั-เวลาราชการ ทั้งนี้ อาจมีการจัดการเรียนการสอนเสริมนอกเวลาราชการตามความ
จ าเป็นในแต่ละรายวิชา และได้รับการอนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดเป็นครั้งคราวจากคณะฯ 

 

      ๒.๒   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
๒.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติทั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะ ตามระเบียบการสอบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือระเบียบการ
สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ MU-TCAS 
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๒๖ 

 

 

 

 ๒.๒.๒ ผ่ านการคัด เลื อกเข้ า เป็นนักศึกษา โดยผ่ านก ระบวนการคัด เลื อกบุคคลเข้ าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ระบุในการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับปริญญาตรี ระบบ MU-TCAS ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ก าหนด 
  รอบท่ี ๑ การรับด้วย Portfolio  

รอบท่ี ๒ การรับแบบโควตา 
รอบท่ี ๓ การรับตรงร่วมกัน 
รอบท่ี ๔ การรับแบบ Admission 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในโปรแกรมพิสิฐวิธาน 
 นักศึกษาสามารถเลือกเข้าโปรแกรมพิสิฐวิธานโดยสมัครใจ ภายใต้การพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาที่ ๓ โดยมีเงื่อนไขคือ นักศึกษา
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๔ ภาคการศึกษาตามหลักสูตรปกติ ก่อนเข้าโปรแกรม ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ และ ไม่เคยได้รับ
การประเมินรายวิชา F และ W   
 
 ๒.๓   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

๒.๓.๑ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ๒.๓.๒ ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 ๒.๓.๓ การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
 ๒.๓.๔ นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 
 ๒.๓.๕ ขาดทักษะการแบ่งเวลาและการวางแผนการเรียน 
 
     ๒.๔   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ - อบรมให้ความรู้ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม พร้อมทั้งมี

โปรแกรมให้ฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

- จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน 
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๒๗ 

 

 

 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
การปรับตัวจากการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา 

- จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปูาหมายชีวิต เทคนิค
การเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและ
การดูแลนักศึกษา ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 

นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชา
ที่สอบคัดเลือกได้ 

- จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน 
ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

ขาดทักษะการแบ่งเวลาและการวาง
แผนการเรียน 

- มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียนของนักศึกษา  
สอบถามปัญหาจากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 

 
๒.๕    แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  ๕  ปี  
 

                ปีการศึกษา 
  ชั้นปี 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ชั้นปีที่ ๑ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ชั้นปีที่ ๒ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ชั้นปีที่ ๓ ๐ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ชั้นปีที่ ๔ ๐ ๐ ๐ ๔๐ ๔๐ 
จ านวนสะสม ๑๕๑ ๑๕๕ ๑๖๒ ๑๖๐ ๑๖๐ 
จ านวนที่คาดว่าจะจบ ๓๔ ๓๖ ๓๓ ๔๐ ๔๐ 

 
๒.๖   งบประมาณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า 
รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร จ านวน ๑๑๖,๔๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร จ านวน ๙๖,๐๐๐  บาท 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ จ านวน ๔๐ คน 
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๒๘ 

 

 

 

๑. ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
 

ล าดับ รายจ่าย บาท/ปีการศึกษา 
๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๒,๖๔๑,๙๖๕ 
๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ  ๓๖๓,๓๘๓ 
๓ ค่าสาธารณูปโภค  ๒๘๑,๔๖๒ 
๔ ค่าเสื่อมราคา  ๑๕๖,๔๗๖ 
๕ เงินอุดหนุน  ๗๑,๙๐๐ 

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ๑ คน/ปีการศึกษา  ๒๔,๐๐๐ 
 

๒. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและอ่ืนๆ (เฉพาะที่ได้รับจัดสรร) 
 

ล าดับ รายการ บาท/ปี/หลักสูตร 
๑ ค่าบ ารุงคณะวิศวกรรมศาสตร์  ๓,๕๐๐ 
๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร   ๗,๐๐๐ 
๓ ค่าหน่วยกิตบรรยาย   ๒,๘๕๐ 
๔ ค่าหน่วยกิตปฏิบัติ/สัมมนา   ๑,๒๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากนักศึกษา ๑ คน/ภาคการศึกษา  ๑๔,๕๕๐ 
 ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากนักศึกษา ๑ คน/ปีการศึกษา  ๒๙,๑๐๐ 

 
๒.๗   ระบบการศึกษา  

        แบบชั้นเรียน 
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทาง Internet 

        อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………. 
 
 

 

 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๒๙ 

 

 

 

๒.๘   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  และ/หรือ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และ /หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี 
 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑  หลักสูตร  

 หลักสูตรแบ่งแผนการศึกษาเป็น ๒ แผนย่อย ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 เป็นแผนการศึกษาทางวิชาการส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยนักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนจบ
การศึกษาไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จึงจะส าเร็จการศึกษาได้   
 ในชั้นปีที่ ๓ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ สามารถเลือกไปฝึกงานภาคฤดูร้อน หรือ เลือกฝึก 
สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๔ ได้  โดยรายวิชาสหกิจศึกษามี ๘ หน่วยกิต สามารถใช้เทียบเท่าการ
ฝึกงานภาคฤดูร้อน ๑ หน่วยกิต รายวิชาสัมมนาโครงการ ๒ จ านวน ๑ หน่วยกิต และ รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก ๖ 
หน่วยกิต   
 ๒. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
 เป็นแผนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความรู้เฉพาะสาขาทางวิชาการ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ที่มีผลการเรียนดีเด่น และ/หรือ มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภายหลังจบหลักสูตร
ปริญญาตรีแล้ว นักศึกษาโปรแกรมนี้จะเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี 
เช่นเดียวกับนักศึกษาในโปรแกรมปกติ และจะเรียนวิชาพิเศษเพ่ิมขึ้น ๓ รายวิชา ๘ หน่วยกิต  ในกลุ่มวิชาบังคับและ
วิชาเลือก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมความรู้
เฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถเลือกเข้าโปรแกรมพิสิฐวิธานโดยสมัครใจภายใต้การพิจารณาเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาที่ ๓ โดยมีเงื่อนไข
คือนักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๔ ภาคการศึกษาตามหลักสูตรปกติก่อนเข้าโปรแกรม ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ และ
ไม่เคยได้รับการประเมินรายวิชา F และ W 
 

๓.๑.๑  จ านวนหน่วยกิต     
ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ (ฝึกงาน/สหกิจศึกษา) 
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
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๓๐ 

 

 

 

๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ปรากฎดังนี้   

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานฯ 
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
หลักสูตร ๔ ปี 

หลักสูตรปริญญา
ตรีทางวิชาการ 

)หน่วยกิต(  

หลักสูตรปริญญา
ตรีทางวิชาการ
แบบพิสิฐวิธาน 

)หน่วยกิต(  

๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ไม่น้อยกว่า   

๓๐ หน่วยกิต 

๓๐ ๓๐ 
    ๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑๒ ๑๒ 
    ๒.  กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ ๑๒ 
    ๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ๖ ๖ 
๒)  หมวดวิชาเฉพาะ  
 - ฝึกงาน 
 - สหกิจศึกษา 

ไม่น้อยกว่า   
๘๔ หน่วยกิต 

 
๑๐๕ 
๙๘ 

 
๑๑๓ 

    ๑.  กลุ่มวิชาแกน ๓๙ ๓๙ 
    ๒.  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
 - ฝึกงาน 
 - สหกิจศึกษา 

 
๕๔ 
๕๓ 

 
๕๔ 

    ๓.  กลุ่มวิชาเลือก 
 - ฝึกงาน 
 - สหกิจศึกษา 

 
๑๒ 
๖ 

 
๒๐ 

๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   
๖ หน่วยกิต 

๖ ๖ 

๔)  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
 - ฝึกงาน 
 - สหกิจศึกษา 

  
๑ 
๘ 

 
๑ 

รวม  ๑๔๒ ๑๕๐ 
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๓๑ 

 

 

 

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

รายวิชาเรียงล าดับตามหมวดวิชา  ประกอบด้วย  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  ในแต่ละหมวดวิชาเรียงล าดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย  หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวเลขหน่วย
กิตรวมไว้หน้าวงเล็บ  ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนชั่วโมงของการเรียนการสอนทฤษฎีที่ใช้แบบบรรยาย  และ/
หรือปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา  ได้แก่  xxxx xxx  x(x-x-x)  หมายถึง รหัสรายวิชา
เป็นตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลข ๓ หลัก  จ านวนหน่วยกิต รวม (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  โดยก าหนดดังนี้ 
 ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว  แบ่งเป็น ๒ ส่วน รหัสตัวอักษร ๔ ตัว และรหัสตัวเลข ๓ ตัว 
 ก) รหัสตัวอักษร ๔ ตัว 
  ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะและสถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน   ได้แก่ 

ดศ  :  MS หมายถึง  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มม  :  MU  หมายถึง  รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
มส  :  HP  หมายถึง  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
วก  :  SP  หมายถึง  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
วท  :  SC  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์ 
วภ  :  LC   หมายถึง  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
วศ  :  EG  หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศศ  :  CR  หมายถึง  วิทยาลัยศาสนศึกษา 
ศศ  :  LA  หมายถึง  คณะศิลปศาสตร์ 
สพ  :  VS  หมายถึง  สัตวแพทยศาสตร์ 
สม  :  SH  หมายถึง  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
สว  :  EN  หมายถึง  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

  ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา ชื่อรายวิชา หรือโครงการที่รับผิดชอบการจัดการเรียน              
การสอน ดังนี้ 

ภอ  :  EN หมายถึง  ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 
ภท  :  TH   หมายถึง  ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
สค  :  SS หมายถึง  ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มน  :  HU หมายถึง  ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คณ  :  MA  หมายถึง  ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
ศท  :  GE  หมายถึง  ภาควิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
สว  :  ID หมายถึง  สหวิทยาการ  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

ภจ  :  CH หมายถึง  ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
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๓๒ 

 

 

 

ภญ  :  JP หมายถึง  ภาควิชาภาษาญี่ปุุน คณะศิลปศาสตร์ 
ฝศ  :  FR หมายถึง  ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ 
พฐ  :  FE หมายถึง  ภาควิชาศึกษาพ้ืนฐาน คณะศิลปศาสตร์ 
ศษ  :  ED  หมายถึง  ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คม  :  CH   หมายถึง  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
ฟส  :  PY   หมายถึง  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

  ชื่อย่อของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีรหัสตัวอักษร ดังนี้ 
คร  :  ID หมายถึง  สหวิทยาการ (Interdisciplinary course) เป็นรายวิชาที่เป็นการสอน  
  ร่วมกันระหว่างภาควิชา หรือไม่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาใดโดยตรง 
คก  :  ME  หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
อก  :  IE หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ฟฟ  :  EE หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา  
คพ  :  CO หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 ข) รหัสตัวเลข ๓ ตัว 
 -  เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี ที่ก าหนดให้ศึกษารายวิชานั้นๆ 

-  ตัวเลขตัวที่สอง หมายถึง แสดงลักษณะวิชาหรือแขนงวิชาย่อย  
   ค าอธิบายเลขตัวที่สอง (ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  ๐ หมายถึง แขนงวิชาทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
  ๑ หมายถึง แขนงวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการปฏิบัติการ 
  ๒ หมายถึง แขนงวิชาระบบฐานข้อมูล 
  ๓ หมายถึง แขนงวิชาวงจรดิจิทัลและฮาร์ดแวร์ 
  ๔ หมายถึง แขนงวิชาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  ๕ หมายถึง แขนงวิชาระบบคอมพิวเตอร์ 
  ๖ หมายถึง แขนงวิชาปัญญาประดิษฐ์ 
  ๗ หมายถึง แขนงวิชาการสื่อสาร เครือข่าย และความม่ันคง 
  ๘ หมายถึง แขนงวิชาการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและอ่ืนๆ 
  ๙ หมายถึง แขนงวิชาหัวข้อพิเศษและอ่ืนๆ 
 - ตัวเลขตัวที่สาม หมายถึง แสดงล าดับวิชาที่จัดสอน 
 -  ชื่อรายวิชา  
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๓๓ 

 

 

 

  ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
   ๑.๑  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๗ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท  ๑๐๑  การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์  
MUGE 101  General Education for Human Development 

๒ (๑-๒-๓) 

มมศท  ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
MUGE 102  Social Studies for Human Development 

๓ (๒-๒-๕) 

มมศท  ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
MUGE 103  Science of Arts for Human Development 

๒ (๑-๒-๓) 

 
   ๑.๒  กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต 
   วิชาภาษาไทย ให้เรียน ๓ หน่วยกิตในรายวิชานี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภท  ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
LATH  100  Art of Using Thai Language for Communication 

๓ (๒-๒-๕) 

 
   วิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้จ านวน ๖ หน่วยกิต ตามระดับคะแนนที่คณะ
ศิลปศาสตร์จัดสอบวัดความรู้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภอ  ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑  
LAEN  103  English Level 1 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ  ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ 
LAEN  104  English Level 2 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ ๑๐๕   ภาษาอังกฤษระดับ ๓  
LAEN  105    English Level 3 

๓ (๒-๒-๕) 
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๓๔ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภอ ๑๐๖   ภาษาอังกฤษระดับ ๔  
LAEN  106   English Level 4 

๓ (๒-๒-๕) 

 
  กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๑๔ หน่วยกิต 
   ๑.๑  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๕ หน่วยกิต 
   ให้เรียน ๑ หน่วยกิตจากรายวิชานี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร 
EGID 300 Philosophy, Ethics and Laws for Engineers 

๑ (๑-๐-๒) 

 
   ให้เลือกเรียน ๔ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย 
SHSS 108 Thai Legal System 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ 
SHSS 130 Principles of Economics 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป 
SHSS 140 General Psychology 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๔๒ จิตวิทยาสังคม 
SHSS 142 Social Psychology 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร 
SHSS  160 Principles of Administration 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน 
SHSS 161 Policy and Planning 

๒ (๒-๐-๔) 
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๓๕ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สมมน ๑๐๑ ปรัชญาขั้นแนะน า 
SHHU 101 Introduction to Philosophy 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๐๒ ศาสนาเปรียบเทียบ 
SHHU 102 Comparative Religions 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจักษ์ 
SHHU 103 Art Appreciation 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๐๕ ปรัชญาสังคม 
SHHU 105 Social Philosophy 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๐๘ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตน 
SHHU 108 Human Relations and Self Development 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม 
SHHU 110 Man and Culture 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๑๒ พลวัตในกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๓๓ วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผู้น า 
SHHU 133 Rhetoric for Leadership 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๒๐๑ วรรณกรรมวิจักษ์ขั้นแนะน า 
SHHU 201 Introduction to Literature Appreciation 

๒ (๒-๐-๔) 

ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
LAFE 146 Personality Development 

๓ (๓-๐-๖) 

ศศศศ ๑๐๑ หลักการจัดการ 
CRRS 101 Principle of Management 

๓ (๓-๐-๖) 
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๓๖ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ดศสว ๑๐๑ ดนตรีวิจักษ์ 
MSID 101 Music Appreciation 

๒ (๑-๒-๓) 

ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตร์วิจักษ์ 
MSMS 107 Film Appreciation 

๒ (๒-๐-๔) 

ศศศศ ๒๗๔ ปรัชญาความรัก 
LALA 274 Philosophy of Love 

๓ (๓-๐-๖) 

 
   ๑.๒  กลุ่มวิชาภาษา ๓ หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคร ๒๙๐ ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 
EGID 290 English for Engineers 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคร ๔๙๐ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 
EGID 490 English Communication for Engineers 

๓ (๓-๐-๖) 

ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑  
LACH 171 Chinese 1 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภจ  ๑๗๒   ภาษาจีน ๒ 
LACH  172    Chinese 2 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภจ  ๑๗๓   ภาษาจีน ๓ 
LACH  173    Chinese 3 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภจ  ๒๐๙   การเขียนภาษาจีนด้วยพู่กันจีน 
LACH  209 Chinese Calligraphy 

๒ (๑-๒-๓) 

ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น ๑  
LAJP 161 Elementary Japanese I 

๓ (๒-๒-๕) 
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๓๗ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภญ  ๑๖๒    ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น ๒ 
LAJP    162    Elementary Japanese 2 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑  
LAFR 141 Elementary French 1 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภฝ  ๑๔๒  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒ 
LAFR  142  Elementary French 2 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ ๒๖๔ ต านานเทพในภาษา วรรณคดี และภาพยนตร์ 
LAEN 264 Classical Mythology in Language, Literature, and Films 

๒ (๒-๐-๔) 

ศศภอ ๒๖๕ ทักษะและเทคนิคการอ่านเชิงวิจารณ์ 
LAEN 265 Critical Reading Skills and Strategies 

๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพื่อการท างานและการศึกษา 
LAEN 271 Writing for Work and Study 

๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๒๘๐ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม 
LAEN 280 Science Fiction and Society 

๒ (๒-๐-๔) 

วภภษ ๑๐๗ ความหลากหลายของวัฒนธรรมอาเซียน 
LCLG 107 ASEAN Cultural Diversity 

๓ (๓-๐-๖) 

  
  ๑.๓  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศฟฟ ๒๐๔ สถิติความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม 
EGEE 204 Statistics Probability and Random Variables 

๓ (๓-๐-๖) 

วศอก    ๓๓๕ การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ 
EGIE  335  Cost Analysis and Budgeting 

๓ (๓-๐-๖) 
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๓๘ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สวศท ๑๐๒ สารสนเทศทางภาพ 
ENGE 102 Graphics Information 

๒ (๒-๐-๔) 

วทฟส ๑๗๓ แนวคิดนาโนเทคโนโลยี 
SCPY 173 Concept in Nanotechnology 

๒ (๒-๐-๔) 

วทคณ ๑๗๑ หมากล้อม 
SCMA 171 Go 

๒ (๑-๒-๓) 

ศศพฐ ๑๔๔ การคิดวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis 

๓ (๓-๐-๖) 

 
หมายเหตุ: นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ให้เลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดในบัญชีกลางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   
  ๒. หมวดวิชาเฉพาะ  ฝึกงาน ๑๐๕ หน่วยกิต 
      สหกิจศึกษา  ๙๘ หน่วยกิต  
      พิสิฐวิธาน ๑๑๓ หน่วยกิต 
   ๒.๑ กลุ่มวิชาแกน ๓๙ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วทคม ๑๑๕ เคมีทั่วไป 
SCCH 115 General Chemistry 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี 
SCCH 118 Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) 

วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส 
SCMA 115 Calculus 

๓ (๓-๐-๖) 
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๓๙ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วทคณ ๑๖๕ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
SCMA 165 Ordinary Differential Equations 

๓ (๓-๐-๖) 

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑  
SCPY 110 Physics Laboratory I 

๑ (๐-๓-๑) 

วทฟส ๑๒๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒  
SCPY 120 Physics Laboratory II 

๑ (๐-๓-๑) 

วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑  
SCPY 151 General Physics I 

๓ (๓-๐-๖) 

วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ 
SCPY 152 General Physics II 

๓ (๓-๐-๖) 

วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
EGIE 101 Basic Engineering Practice 

๒ (๑-๓-๓) 

วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา 
EGEE 213 Electric Circuit Analysis 

๓ (๓-๐-๖) 

วศฟฟ ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
EGEE 240 Engineering Electronics 

๓ (๓-๐-๖) 

วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
EGEE 241 Engineering Electronics Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) 

วศคก ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม 
EGME 220 Engineering Mechanics 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
EGCO 111 Computer Programming 

๓ (๒-๒-๕) 
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๔๐ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคพ ๒๐๐ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
EGCO 200 Mathematics for Computer Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๒๐๑ วิยุตคณิต  
EGCO 201 Discrete Mathematics 

๓ (๓-๐-๖) 

 
   ๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ฝึกงาน / พิสิฐวิธาน ๕๔ หน่วยกิต  
      สหกิจศึกษา  ๕๓ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคพ ๑๐๐ แนะน าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
EGCO 100 Introduction to Computer Engineering 

๑ (๐-๓-๑) 

วศคพ ๑๑๒ เทคนิคการเขียนโปรแกรม 
EGCO 112 Programming Techniques 

๓ (๒-๒-๕) 

วศคพ ๒๐๒ วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์   
EGCO 202 Numerical Methods and Applications 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๒๐๓ วิธีการทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล   
EGCO 203 Statistical Methods for Data Analysis 

๒ (๒-๐-๔) 

วศคพ ๒๑๓ กระบวนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม  
EGCO 213 Programming Paradigms 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๒๒๑ โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี  
EGCO 221 Data Structures and Algorithms 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๒๓๑ การออกแบบวงจรดิจิทัล  
EGCO 231 Digital Circuit Design 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๒๓๒ ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล 
EGCO 232 Digital Circuit Design Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) 
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๔๑ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคพ ๒๕๒ การเขียนโปรแกรมระบบ  
EGCO 252 System Programming 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๓๒๑ ระบบฐานข้อมูล  
EGCO 321 Database Systems 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๓๓๒ ระบบฝังตัว  
EGCO 332 Embedded Systems 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๓๓๓ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
EGCO 333 Computer Architecture 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๓๓๔ ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน 
EGCO 334 Microprocessor and Interfacing 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๓๔๑ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
EGCO 341 Software Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๓๔๓ การออกแบบซอฟต์แวร์ 
EGCO 343 Software Design 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๓๕๑ ระบบปฏิบัติการ 
EGCO 351 Operating Systems 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๓๗๑ สัญญาณและระบบ  
EGCO 371 Signals and Systems 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๓๗๒ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
EGCO 372 Data Communication and Computer Networks 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๓๙๒ สัมมนาโครงงาน ๑  
EGCO 392 Project Seminar I 

๑ (๐-๓-๑) 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๔๒ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคพ ๔๙๐ สัมมนาโครงงาน ๒  * 
EGCO 490 Project Seminar II 
* สหกิจศึกษาไม่ต้องเรียนวิชานี้ 

๑ (๐-๓-๑) 

วศคพ ๔๙๕ โครงงานรวบยอดความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
EGCO 495 spaCtone Computer Engineering Project 

๓ (๐-๙-๓) 

 
   ๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ฝึกงาน ๑๒ หน่วยกิต  
      สหกิจศึกษา  ๖ หน่วยกิต 
      พิสิฐวิธาน ๒๐ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชาเลือกด้านเครือข่ายและความม่ันคง 
วศคพ ๓๗๕ เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย ๑  
EGCO 375 Internetworking Technologies I 

๓ (๒-๒-๕) 

วศคพ  ๔๗๕  เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย ๒  
EGCO  475  Internetworking Technologies II 

๓ (๒-๒-๕) 

วศคพ  ๔๗๖  วิทยาการรหัสลับและความม่ันคงเครือข่าย 
EGCO  476  Cryptography and Network Security 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ  ๔๗๗  การทดสอบการเจาะระบบและการปูองกัน  
EGCO  477  Penetration Testing and Prevention 

๓ (๒-๒-๕) 

วศคพ ๔๗๘ นิติวิทยาดิจิทัลขั้นแนะน า 
EGCO 478 Introduction to Digital Forensics 

๓ (๓-๐-๖) 

กลุ่มวิชาเลือกด้านการประมวลผลภาษาและข้อมูล 
วศคพ ๔๐๔ ทฤษฎีการค านวณ 
EGCO 404 Theory of Computation 

๓ (๓-๐-๖) 
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๔๓ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคพ  ๔๒๕  การท าเหมืองข้อมูล 
EGCO  425  Data Mining 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๔๖๖ การจัดการข้อมูลปริมาณมาก 
EGCO 466 Big Data Processing 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๔๖๗ การประมวลภาษาธรรมชาติและค าพูด 
EGCO 467 Natural Language and Speech Processing 

๓ (๓-๐-๖) 

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาพและการมองเห็น 
วศคพ ๓๐๑ เรขภาพคอมพิวเตอร์ 
EGCO 301 Computer Graphics 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๔๘๖ การประมวลผลภาพ 
EGCO 486 Image Processing 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๔๘๗ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
EGCO 487 Computer Vision 

๓ (๓-๐-๖) 

กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบและสัญญาณ 
วศคพ ๔๐๕ เมคคาทรอนิกส์ 
EGCO 405 Mechatronics 

๓ (๒-๒-๕) 

วศคพ ๔๖๑ ปัญญาประดิษฐ์ 
EGCO 461 Artificial Intelligence 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๔๖๓ การรู้จ าแบบ  
EGCO 463 Pattern Recognition 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๔๖๕ เซตคลุมเครือและโครงข่ายงานระบบประสาท 
EGCO 465 Fuzzy Sets and Neural Networks 

๓ (๓-๐-๖) 
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๔๔ 

 

 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคพ ๔๓๑ อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง 
EGCO 431 Internet of Things 

๓ (๓-๐-๖) 

กลุ่มวิชาเลือกด้านการเขียนโปรแกรมประยุกต์ 
วศคพ ๔๒๖ สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
EGCO 426 Web Application Architecture 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๔๒๗ การเขียนโปรแกรมเว็บ  
EGCO 427 Web Programming 

๓ (๒-๒-๕) 

วศคพ ๔๒๘ การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที ่
EGCO 428 Mobile Device Programming 

๓ (๒-๒-๕) 

วศคพ ๔๕๑ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
EGCO 451 Cloud Computing 

๓ (๓-๐-๖) 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน/ขั้นสูง 
วศคพ ๓๘๐-๓๘๙ หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (...) 
EGCO 380-389 Selected Topics in Computer Engineering (...) 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ ๓๙๓-๓๙๙ หัวข้อพิเศษวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
EGCO 393-399 Special Topics in Computer Engineering (…) 

๓ (๒-๒-๕) 

วศคพ ๖๐๒ วิทยาระเบียบวิธีการวิจัย*  
EGCO 602 Operation Research 

๒ (๒-๐-๔) 

วศคพ ๖xx วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์*  
EGCO 6xx Computer Engineering Elective 

๓ (๓-๐-๖) 

 * วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรพิสิฐวิธาน 
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๔๕ 

 

 

 

  ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
  เลือกเรียนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและจัดให้เป็นวิชาเลือกเสรี 
และ/หรือวิชาที่ภาควิชาก าหนด 
 
  ๔. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ฝึกงาน / พิสิฐวิธาน ๑ หน่วยกิต  
      สหกิจศึกษา  ๘ หน่วยกิต 
  นักศึกษาที่มีฐานะชั้นปีที่ ๓ ให้ลงทะเบียนการฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนรวมเวลาไม่น้อยกว่า 
๒๔๐ ชั่วโมง ในวิชา 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคพ ๓๙๐ การฝึกงานทางวิศวกรรม 
EGCO 390 Engineering Training 

๑ (๐-๑๖-๑) 

   
  หรือนักศึกษาที่มีฐานะชั้นปีที่ ๔ ให้ลงทะเบียนสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๑ ในวิชา   

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคพ ๔๙๓ สหกิจศึกษา 
EGCO 493 Cooperative Education 

๘ (๐-๔๐-๘) 

   

      ๓.๑.๔   แสดงแผนการศึกษา     
ก าหนดตัวอักษรย่อแสดงค าอธิบายหมวดวิชา ดังนี้ 

  G (General Education)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  C (Core)  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 
  R (Require)  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  E (Elective)  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
  F (Free Elective)  หมวดวิชาเลือกเสรี 
  T (Training)  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  
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๔๖ 

 

 

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๑ 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ช่ือวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
G * มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์ ๒ (๑-๒-๓) 
  MUGE 101 General Education for Human Development 
G * มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์                                  ๓ (๒-๒-๕) 
  MUGE 102 Social Studies for Human Development 
G ** มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์                                ๒ (๑-๒-๓) 
  MUGE 103 Science of Arts for Human Development 
G *** ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓ ๓ (๒-๒-๕) 
  LAEN 103-105 English Level 1-3 
C  วทคณ ๑๑๕ แคลคูลสั ๓ (๓-๐-๖) 
  SCMA 115 Calculus 
C  วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟสิิกส์ ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
  SCPY 110 Physics Laboratory I 
C  วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
  SCPY 151 General Physics I 
C  วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ๓ (๒-๓-๕) 
  EGCO 111 Computer Programming 
R  วศคพ ๑๐๐ แนะน าวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๑ (๐-๓-๑) 
  EGCO 100 Introduction to Computer Engineering 
 
      รวม ๑๙ (๑๓-๑๕-๓๒) 
 
 
 
 
 
* เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น 
** เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น 
*** รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๔๗ 

 

 

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๑ 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ช่ือวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
G * มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์ ๒ (๑-๒-๓) 
  MUGE 101 General Education for Human Development 
G * มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์                                  ๓ (๒-๒-๕) 
  MUGE 102 Social Studies for Human Development 
G ** มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์                                ๒ (๑-๒-๓) 
  MUGE 103 Science of Arts for Human Development 
G *** ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ ๓ (๒-๒-๕) 
  LAEN 104-106 English Level 1-3 
C  วทคม ๑๑๕ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
  SCCH 115 General Chemistry 
C  วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคม ี ๑ (๐-๓-๑) 
  SCCH 118 Chemistry Laboratory 
C  วทคณ ๑๖๕ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖) 
  SCMA 165 Ordinary Differential Equations 
C  วทฟส ๑๒๐ ปฏิบัติการฟสิิกส์ ๒                          ๑ (๐-๓-๑)    
  SCPY 120 Physics Laboratory II 
C  วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒   ๓ (๒-๓-๕) 
  SCPY 152 General Physics II 
C  วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวศิวกรรมพื้นฐาน ๒ (๑-๓-๓) 
  EGIE 101 Basic Engineering Practice 
R  วศคพ ๑๑๒ เทคนิคการเขียนโปรแกรม ๓ (๒-๒-๕) 
  EGCO 112 Programming Techniques 
 
      รวม ๒๑ (๑๕-๑๘-๓๕) 
 
* เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เท่านั้น 
** เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น 
*** รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๔๘ 

 

 

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๒ 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ช่ือวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
G * ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
  ARTH 100 Art of Using Thai Language for Communication 
C  วศคก    ๒๒๐  กลศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖)  
   EGME  220 Engineering Mechanics  
C  วศคพ ๒๐๐ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ๓ (๓-๐-๖)    
   EGCO 200 Mathematics for Computer Engineering   
C  วศคพ ๒๐๑ วิยุตคณติ ๓ (๓-๐-๖)  
  EGCO 201 Discrete Mathematics  
C  วศฟฟ   ๒๑๓  การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา        ๓ (๓-๐-๖) 
   EGEE   213  Electric Circuit Analysis  
R  วศคพ ๒๐๒ วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต ์ ๓ (๓-๐-๖)  
   EGCO 202 Numerical Methods and Applications  
R  วศคพ ๒๑๓ กระบวนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ๓ (๓-๐-๖)  
   EGCO 213 Programming Paradigms  
      
      รวม ๒๑ (๒๐-๒-๔๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๔๙ 

 

 

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๒ 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ช่ือวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
G  วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
   General Education Elective: Humanities and Social Science 
G * ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
  ARTH 100 Art of Using Thai Language for Communication 
G  วศฟฟ ๒๐๔ สถิติความน่าจะเป็นและตัวแปรสุม่ ๓ (๓-๐-๖) 
   EGEE 204 Statistics Probability and Random Variables  
G  วศฟฟ   ๒๔๐  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
   EGEE   240 Engineering Electronics  
G  วศฟฟ   ๒๔๑  ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๑ (๐-๓-๑) 
   EGEE   241  Engineering Electronics Laboratory  
R  วศคพ ๒๐๓ วิธีการทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ๒ (๒-๐-๔)  
   EGCO 203 Statistical Methods for Data Analysis  
R  วศคพ ๒๒๑ โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี ๓ (๓-๐-๖)  
   EGCO 221 Data Structures and Algorithms  
R  วศคพ ๒๓๑ การออกแบบวงจรดิจิทัล  ๓ (๓-๐-๖)  
   EGCO 231 Digital Circuit Design   
R  วศคพ ๒๓๒ ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดจิิทัล ๑ (๐-๓-๑) 
   EGCO 232 Digital Circuit Design Laboratory   
R  วศคพ ๒๕๒ การเขยีนโปรแกรมระบบ ๓ (๓-๐-๖)  
   EGCO 252 System Programming  
     
      รวม ๒๑ (๑๙-๖-๔๐) 
 
 
 
 
 
* เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๕๐ 

 

 

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๓ 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ช่ือวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
G * วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
   General Education Elective: Humanities and Social Science 
G  วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร ๑ (๑-๐-๒)     
   EGID 300 Philosophy, Ethics and Laws for Engineers  
R  วศคพ ๓๒๑ ระบบฐานข้อมลู ๓ (๓-๐-๖)  
   EGCO 321 Database Systems   
R  วศคพ ๓๓๓ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓ (๓-๐-๖)  
   EGCO 333 Computer Architecture 
R  วศคพ ๓๓๔ ไมโครโปรเซสเซอรแ์ละการต่อประสาน ๓ (๓-๐-๖)  
  EGCO 334 Microprocessor and Interfacing  
R  วศคพ ๓๔๑ วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ ๓ (๓-๐-๖)  
  EGCO 341 Software Engineering  
R  วศคพ ๓๗๑ สัญญาณและระบบ ๓ (๓-๐-๖)  
   EGCO 371 Signals and Systems  
R  วศคพ ๓๗๒ การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ ๓ (๓-๐-๖)  
   EGCO 372 Data Communication and Computer Networks 
 
      รวม ๒๑ (๒๑-๐-๔๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชา ๑ หน่วยกิต (วิชาพลศึกษาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) และ ลงเรียน
รายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์อีก ๑ หน่วยกิต แทนได้ 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๕๑ 

 

 

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๓ 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ช่ือวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
G  วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มวชิาภาษา ๓ (๓-๐-๖)  
  General Education Elective: Languages  
R  วศคพ ๓๓๒ ระบบฝังตัว ๓ (๓-๐-๖)  
  EGCO 332 Embedded Systems 
R  วศคพ ๓๔๓ การออกแบบซอฟต์แวร ์ ๓ (๓-๐-๖)  
  EGCO 343 Software Design  
R  วศคพ ๓๕๑ ระบบปฏิบตัิการ ๓ (๓-๐-๖)  
  EGCO 351 Operating Systems 
R  วศคพ ๓๙๒ สัมมนาโครงงาน ๑  ๑ (๐-๓-๑)  
  EGCO 392 Project Seminar I 
E  วศคพ/วศฟฟ วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
  EGCO/EGEE  Engineering Elective 
E  วศคพ   วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
  EGCO   Computer Engineering Elective 
 
      รวม ๑๙ (๑๘-๓-๓๗) 
 
 
 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการที่เลือกฝึกงาน 
 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ช่ือวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
T  วศคพ ๓๙๐ การฝึกงานทางวิศวกรรม ๑ (๐-๑๖-๑) 
  EGCO 390 Engineering Training 
 
      รวม ๑ (๐-๑๖-๑) 
  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๕๒ 

 

 

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๔ 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๑  ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการที่เลือกฝึกงาน 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ช่ือวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
R  วศคพ ๔๙๐ สัมมนาโครงงาน ๒  ๑ (๐-๓-๑)  
  EGCO 490 Project Seminar II          
E  วศคพ   วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
  EGCO   Computer Engineering Elective                              
E  วศคพ   วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
  EGCO   Computer Engineering Elective 
F    วิชาเลือกเสร ี ๓ (๓-๐-๖) 
     Free Elective                        
      รวม ๑๐ (๙-๓-๑๙) 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๑  ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการที่เลือกฝึกสหกิจศึกษา 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ช่ือวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
R  วศคพ ๔๙๓ สหกิจศึกษา ๘ (๐-๔๐-๘)  
   EGCO 493 Cooperative Education 
      รวม ๘ (๐-๔๐-๘) 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๑  ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ช่ือวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
R  วศคพ ๔๙๐ สัมมนาโครงงาน ๒  ๑ (๐-๓-๑)  
  EGCO 490 Project Seminar II          
E  วศคพ   วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
  EGCO   Computer Engineering Elective                              
E  วศคพ   วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
  EGCO   Computer Engineering Elective 
F    วิชาเลือกเสร ี ๓ (๓-๐-๖) 
     Free Elective 
E  วศคพ ๖xx  วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
  EGCO  6xx Computer Engineering Elective              
      รวม ๑๓ (๑๒-๓-๒๕) 
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๕๓ 

 

 

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๔ 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๒   
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ช่ือวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
G * วศอก    ๓๓๕    การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ                                  ๓ (๓-๐-๖) 
  EGIE  335  Cost Analysis and Budgeting         

R * วศคพ ๔๙๕ โครงงานรวบยอดความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ๓ (๐-๙-๓) 
  EGCO 495 Capstone Computer Engineering Project 
 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการที่เลือกฝึกงาน  
F  วิชาเลือกเสรี  ๓ (๓-๐-๖) 
  Free Elective   
      รวม ๙ (๖-๙-๑๕) 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการที่เลือกฝึกสหกิจศึกษา 
F  วิชาเลือกเสรี  ๓ (๓-๐-๖) 
  Free Elective  
F  วิชาเลือกเสรี  ๓ (๓-๐-๖) 
  Free Elective   
      รวม ๑๒ (๙-๙-๒๑) 
 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
F  วิชาเลือกเสรี  ๓ (๓-๐-๖) 
  Free Elective 
E  วศคพ ๖๐๒ วิทยาระเบยีบวิธีการวิจัย ๒ (๒-๐-๔) 
  EGCO  602 Operation Research              
E  วศคพ ๖xx  วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
  EGCO  6xx Computer Engineering Elective             
      รวม ๑๔ (๑๑-๙-๒๕) 
 
 
 
* ลงทะเบียนเรียนเหมือนกันทุกแผนการเรียน  
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๕๔ 

 

 

 

แผนการศึกษาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๔๒ หน่วยกิต ส าหรบันักศึกษาปริญญาตรทีางวชิาการที่เลือกฝึกงาน 
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๕๕ 
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๕๖ 

 

 

 

แผนการศึกษาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๕๐ หน่วยกิต ส าหรบันักศึกษาปริญญาตรทีางวชิาการแบบพสิิฐวิธาน 
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๕๗ 

 

 

 

๓.๑.๕  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
แสดงในภาคผนวก 4  

 
       ๓.๑.๖   ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๑๖ หน่วยกิต 
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๗ หน่วยกิต  
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๑  การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)  
MUGE 101 General Education for Human Development 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ความหมาย ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์   การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา   และการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ปูองกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์ เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา  
        The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational/specific 
subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal 
graduates; analysis of causes and consequences of events/situations/problems; synthesis of 
solutions to, precautions against, or improvements in those events/situations to benefit individuals 
and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies 
 
มมศท  ๑๐๒  สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE  102  Social Studies for Human Development 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์/เหตุการณ์/ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยและสังคมโลก 
อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนว
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๕๘ 

 

 

 

ทางแก้ไข ปูองกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์ เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และ
สังคม  การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 
 Basic principles and theory in relation to events/situations/major problems of the Thai and 
global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political 
and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and 
consequences of events/situations/problems; synthesis of solutions to, precautions against, or 
improvements in those events/situations to benefit individuals and their community; and the 
application of knowledge to solve the problems of case studies 
 
มมศท  ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  103  Science of Arts for Human Development 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่ส าคัญทางด้าน
ศิลปะวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของ
เหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ปูองกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนา
เหตุการณ์/สถานการณ์ เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน  และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหากรณีศึกษา 
 Humankind in the past, present and future; events/situations/problems in relation to the 
evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency 
economy; analysis of causes and consequences of events/situations/problems; synthesis of 
solutions to, precautions against, or improvements in those events/situations to benefit individuals 
and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies 
 
๒. กลุ่มวิชาภาษา      ๙ หน่วยกิต  
   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วิชาภาษาไทย 
ศศภท  ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH  100 Art of Using Thai Language for Communication  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
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๕๙ 

 

 

 

 ศิลปะการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน  การเขียนและการคิด   
เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for 
accurate and appropriate communication 
 
วิชาภาษาอังกฤษ 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒ - ๒ - ๕) 
LAEN 103 English Level 1 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   ใน
ลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) รวมทั้งกลยุทธ์
ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้น
เรียนระดับบทสนทนา 
 English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing 
with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing); reading strategies, 
sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom communication 
 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ค าศัพท์ ส านวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่ม
ย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน         
 Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies 
 
ศศภอ  ๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
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๖๐ 

 

 

 

 การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค  และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน ความถี่ และความ
น่าจะเป็น  รูปร่าง  การวัด  การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง  ค าจ ากัดความและการจ าแนก  การเขียนอย่างมี
เอกภาพ  การใช้ค าเชื่อม  การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การฟังเพ่ือรายละเอียดจ าเฉพาะ  และการท าการอนุมาน 
 Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency 
and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; 
coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for 
specific details; and making inferences 
 
ศศภอ ๑๐๖   ภาษาอังกฤษระดับ ๔  ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106   English Level 4 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
  การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยคและระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับการบอกล าดับเหตุการณ์ 
ขั้นตอน หน้าที่ จุดประสงค์ เครื่องมือ สาเหตุ ผลลัพธ์  และเงื่อนไข การเขียนในระดับย่อหน้าอย่างถูกต้องตาม
รูปแบบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความขั้นต้น การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การฟังเพ่ือรายละเอียดจ า
เฉพาะ และการท าการอนุมาน 
 Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about sequence of events 
and process, function, purpose, method and means, cause and effect, and conditional reasoning; 
academic English paragraph writing and introduction to essay writing; listening comprehension; 
listening for the main idea; listening for specific details; and making inferences 
 
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑๔ หน่วยกิต  
๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๕ หน่วยกิต 
   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคร  ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร ๑ (๑-๐-๒) 
EGID  300 Philosophy, Ethics and Laws for Engineers 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ปรัชญาวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย  พระราชบัญญัติ
วิศวกรในปัจจุบัน  ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ ความรู้ทางด้านความ
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ปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม  กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ทางวิศวกรรมที่มี
ผลกระทบต่อบริบทโลก เชิงสังคม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม  
 Philosophy of engineering professional; law required for engineering professional in 
Thailand; the current engineering act; rules and regulations relevant to engineering professional; 
knowledge in safety, environment, laws and engineering ethics; analysis of the engineering 
situations which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, 
environmental and societal contexts 
 
สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย ๒ (๒-๐-๔)  
SHSS 108   Thai Legal System 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ปรัชญาที่มาของกฎหมาย ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย ระบบกฎหมายไทยและสากล กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎหมายปกครอง และกระบวนการยุติธรรม
ไทย 
 Legal Philosophy, Introduction to law, International and Thai legal system, Civil and 
Commercial Code, Criminal law, Current Constitutional Law, Administrative Law, and Thai Criminal 
Justice System 
 
สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์                                                   ๒ (๒-๐-๔)  
SHSS 130   Principles of Economics 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ และกระแส
หมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคา การก าหนดขึ้นเป็นราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน   ความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้ผลิต    การตั้งราคาและผลผลิตในตลาด
แบบต่างๆ รายได้ประชาชาติ การกระจายรายได้การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด ตลาดแรงงานและการ
ว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจประเทศไทย 
 Macroeconomics and Microeconomics, basic economic problem, economic units and 
economic flows, price mechanism, price determination by demand and supply, elasticity of 
demand and supply, theory of consumer behavior, theory of producer behavior, pricing and 
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products in various markets, national income, income distribution, money and banking, Inflation,  
deflation, labor market and unemployment, economic development, International Trade, 
Economic system and Thai economy 
 
สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป                                                          ๒ (๒-๐-๔)  
SHSS  140 General Psychology 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ  สุขภาพจิต การ
ปรับตัว การวัดทางจิตวิทยา และการประยุกต์หลักจิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 
        Concepts and theories of psychology; perception, motivation, learning, personality, 
emotion, attitude, mental adjustment, psychological inventory, psychological application in daily 
life 
 
สมสค ๑๔๒  จิตวิทยาสังคม                                                  ๒ (๒-๐-๔)  
SHSS   142 Social Psychology 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางจิตวิทยาสังคม วิธีการวิจัยทางด้านจิตวิทยาสังคม อิทธิพลทางโครงสร้างทางสังคม และ
สิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรม การเรียนรู้ทางสังคม บุคลิกภาพ การปรับตัวทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน ทัศนคติ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และแนวทางในการปูองกันและแก้ไขสภาพปัญหา
สังคม 
 Introduction to social psychology, research in social psychology, social structure and 
environment influence behavior, social learning, personality, social adjustment, deviant behavior, 
attitude, socio-cultural change and behavior change, and social problems prevention 
 
สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร ๒ (๒-๐-๔)  
SHSS  160    Principles of Administration 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
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 พ้ืนฐานทางด้านการบริหาร  การท างานเป็นหมู่คณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปรัชญาและพัฒนาการทาง
ทฤษฎีทางการบริหาร ลักษณะทั่วไปของการบริหารเปรียบเทียบ การบริหารราชการกับการบริหารธุรกิจ การจัด
องค์การ หลักและกระบวนการบริหาร  แนวคิดและรูปแบบของการบริหารงานในสมัยใหม่ 
 Introduction to Administration, team working, efficiency and effectiveness, Philosophy and 
development of administration theories, Comparative administration, public administration and 
business administration, Organization Management, concept and process, concepts and models for 
modern management 
 
สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน                                             ๒ (๒-๐-๔)  
SHSS 161 Policy and Planning 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 พ้ืนฐานด้านนโยบายและการวางแผน การก าหนดนโยบายและกระบวนการวางแผนเพ่ือการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะทั่วไปของนโยบาย การก าหนดนโยบาย การจัดระเบียบปฏิบัติตามนโยบาย แนวคิดและ
วิวัฒนาการของการวางแผน ขั้นตอนการวางแผน ปัญหาการวางแผน การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
การวางแผนโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ 
 Introduction to policy and planning:  Policy formulation and planning process for research 
and implementation, general characteristics of policy, formulation policy, implementation   
concept and development of policy and planning, planning process, problem in planning, planning 
of the national economic and social development plan, project planning, project management 
and project evaluation 
 
สมมน ๑๐๑ ปรัชญาขั้นแนะน า ๒ (๒-๐-๔)  
SHHU 101 Introduction to Philosophy 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ความหมายและสาขาของปรัชญา วิธีการวิพากษ์เชิงปรัชญา ค าถามพ้ืนฐานในอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจ
ริยศาสตร์ 
 Meanings and branches of philosophy; methods of philosophizing; basic questions in 
metaphysics, epistemology and ethics 
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สมมน ๑๐๒ ศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)  
SHHU 102 Comparative Religions 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 วิธีการสมัยใหม่ในการศึกษาศาสนา บทบาทของศาสนาในชีวิตและสังคม ค าสอนพ้ืนฐานของศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เปรียบเทียบทัศนะของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามในเรื่องโลกและ
จักรวาล ธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษย์ ความสุข ความทุกข์ และชีวิตหลังความตาย  
 Modern approaches to religious studies; roles of religion in life and society; basic teachings 
in Buddhism, Christianity, and Islam; comparison of Buddhist, Christian, and Islamic views on the 
world and the universe, human nature and destiny, happiness and suffering, and life after death 
 
สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจักษ์ ๒ (๒-๐-๔)  
SHHU 103 Art Appreciation 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ความหมายและประเภทของวิจิตรศิลป์ คุณค่าของศิลปะในชีวิตมนุษย์  การวิจักษ์ผลงานชิ้นเอกด้าน
จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  
 Meaning and types of fine arts; value of arts in human life; appreciation of painting, 
sculpture and architectural masterpieces both in Thailand and abroad 
 
สมมน ๑๐๕ ปรัชญาสังคม ๒ (๒-๐-๔)  
SHHU 105 Social Philosophy 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ความหมายและขอบเขตของปรัชญาสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์ ปรัชญาสังคมและการเมือง 
แนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และยุติธรรม 
 Meaning and scope of social philosophy; relationship between ethics, social and political 
philosophies; concepts of rights, liberty, and justice 
 
สมมน ๑๐๘ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตน  ๒ (๒-๐-๔)  
SHHU 108 Human Relations and Self Development 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
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 ความหมายและหลักการมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนา
ตนโดยอาศัยมนุษยสัมพันธ์เพื่อชีวิตและการงานที่ดี   
 Meaning and principles of human relations; techniques to develop and promote human 
relations skills; self-development through human relations for good life and work 
 
สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔)  
SHHU 110 Human and Culture 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ และหน้าที่ของวัฒนธรรม รูปแบบการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม บรรทัดฐาน
และการจัดระเบียบทางสังคม  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 Meanings, types, components and functions of culture; forms of cultural learning; social 
norms and regulation; cross-cultural interaction; globalization and local cultures 
 
สมมน ๑๑๒ พลวัตของกลุ่มและการท างานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔)     
SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ความหมายของพลวัตกลุ่ม ธรรมชาติและประเภทของกลุ่ม พฤติกรรมกลุ่ม ทฤษฎีการท างานเป็นทีม เทคนิค
การพัฒนาทีม เทคนิคการท างานเป็นทีม ภาวะผู้น ากลุ่ม การสื่อสารของกลุ่ม การจัดการความขัดแย้งของกลุ่ม และ
มารยาทของกลุ่ม 
 Nature and types of group; group behavior; theories of teamwork; techniques of team 
development; techniques of team working; group leadership; group communication; management 
of group conflict; and group manners 
 
สมมน ๑๓๓ วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผู้น า ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 133 Rhetoric for Leadership 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องภาวะผู้น า ความหมายและขอบเขตของวาทศาสตร์ ความส าคัญของวาทศาสตร์ต่อ
ภาวะผู้น า หลักการและเทคนิคการจูงใจ เทคนิคการฟัง การสนทนา การพูดในที่สาธารณะ การสัมภาษณ์ และการ
น าเสนอส าหรับผู้น า  
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 Concepts and theories of leadership; meaning and scope of rhetoric; importance of rhetoric 
for leadership; principles and techniques of persuasion; listening, conversation, public speaking, 
interview and presentation techniques for leaders 
 
สมมน ๒๐๑ วรรณกรรมวิจักษ์ขั้นแนะน า ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 201 Introduction to Literature Appreciation 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ความหมาย รูปแบบ และแกนเรื่องของวรรณกรรม การวิจักษ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทละครคัดสรรของ
ไทยและต่างประเทศ 
 Meaning, forms, and themes of literature; appreciation of selected Thai and foreign prose, 
poetry, and drama 
 
*ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 146 Personality Development  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ทักษะความรู้ความสามารถและแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การปรับตัว  
อารมณ์ และจิตใจที่เหมาะสม การมีจิตส านึกในการด าเนินชีวิตตามแนวทางท่ีถูกต้อง การรู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์  
การรู้จักชื่นชมและแยกแยะความงามและความดีที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ 
 Suitable skills, knowledge, ability and approach for self-development; personality 
development; appropriate self, moral and emotional adjustment; conscientiousness for acceptable 
ways of living; realization of human value 
 
*ศศศศ ๑๐๑ หลักการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
CRRS 101 Principle of Management  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 หลักการและวิธีการบริหารจัดการชีวิตส่วนตัวและกลุ่มบุคคลในสังคมเพ่ือได้ใช้เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้
ประโยชน์มากที่สุด 
 An introduction to the principles and procedures for organizing personal life and social 
groups to make use of the time and resources available 
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ดศสว ๑๐๑ ดนตรีวิจักษ์ ๒ (๑-๒-๓)  
MSID 101 Music Appreciation 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 การเข้าใจวิวัฒนาการ ภาพรวม ของวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกและของโลก ทั้งในด้านรูปแบบ สังคม 
เศรษฐกิจ อันจะน ามาสู่การเข้าใจวัฒนธรรมดนตรีอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ และเพ่ืออนาคตของ
วัฒนธรรมดนตรีไทย 
 The understanding of the evolution of western and global music cultures, considering both 
their forms and their social and economic foundations, which will lead to the better 
understandings of other music cultures as well as the comparison and the futures of Thailand's 
music cultures 
 
ดศดน ๑๐๗   ภาพยนตร์วิจักษ์ ๒ (๒-๐-๔) 
MSMS 107   Film Appreciation 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ค าจ ากัดความบทบาทและหน้าที่ของภาพยนตร์ การส ารวจถึงประเภท รูปแบบ ประวัติ พัฒนาการ ของ
ภาพยนตร์ ในโลกภาพยนตร์ตะวันตก–ตะวันออก และภาพยนตร์ไทย องค์ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ การ
ส ารวจภาพยนตร์ หลักการประเมินสุนทรีย์ของภาพยนตร์ 
 The definitions of role and functions of Films. Survey into genres, film styles,   history of 
films, and development in both Eastern-Western cinematographic worlds as well as films in 
Thailand. Elements of film creation. Films exploration. Principles of aesthetic evaluation in Films 
 
*ศศศศ ๒๗๔ ปรัชญาความรัก ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 274 Philosophy of Love  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานของปรัชญาความรัก ความหมายและประเภทของความรัก ความรักในทรรศนะของ 
Socrates, Plato, Aristotle, Rousseau, Sartre, Simone de Beauvoir และ Freud ความรักกับจริยธรรม ปัญหา
เกี่ยวกับความรัก ความรักอุดมคติ ความรักตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์ 
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๖๘ 

 

 

 

 Basic concepts of philosophy of love; definitions and kinds of love; Philosophical views of 
Socrates, Plato, Aristotle, Rousseau, Sartre, Simone de Beauvoir and Freud; love and ethics; 
problems about love; love of ideals; love in Buddhist views; love in Christian views 
๒. กลุ่มวิชาภาษา    ๓ หน่วยกิต 
   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคร  ๒๙๐ ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) 
EGID  290 English for Engineers 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การสนทนาปัญหาทางวิศวกรรม
เป็นกรณีศึกษา 
 English structure, grammar and vocabulary in the context of technical practice in 
engineering, dealing with integration in listening, speaking, reading, and writing skills; discussion in 
case study in engineering problems 
 
วศคร    ๔๙๐ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร     ๓ (๓-๐-๖) 
EGID   490 English Communication for Engineers 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 บูรณาการการฝึกเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นสูง มีการน าเสนอประสบการณ์ในการเขียน การ
พูด และการฟังที่เก่ียวกับหัวข้อทางวิศวกรรมศาสตร์ และท าโครงงานผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือเน้นการฝึกรวบรวม
และควบคุมข้อมูลเพื่อน าเสนอ 
 Integrating higher level practical skills in English instruction, giving experience using 
presentations and writing, plus speaking and listening dealing with engineering issues; projects are 
used to expose the students to a variety of media, with emphasis on collecting and controlling 
data for presentation 
 
ศศภจ   ๑๗๑   ภาษาจีน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LACH 171  Chinese 1 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๖๙ 

 

 

 

 การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีน การใช้สัทอักษรที่ใช้ก ากับเสียงภาษาจีนกลาง
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในวงศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ประมาณ ๓๐๐ ค า 
 Pronunciation of standard Chinese consonants, vowels and tones; Mandarin Chinese 
phonetics Pinyin Romanization; Chinese listening, speaking, reading and writing skills used in the 
context of daily life including 300 Chinese words 
 
ศศภจ  ๑๗๒  ภาษาจนี ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LACH  172    Chinese 2 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศภจ ๑๗๑ 
 ทักษะการสื่อสารภาษาจีนตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  และศึกษาไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาจีน โดยเน้น
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน รวมทั้งเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมเติมจ านวน ๓๕๐ ค า 
 Chinese communicative skills used in the context of daily life; elementary Chinese 
grammatical structures in listening, speaking, reading and writing; 350 Chinese vocabularies 
 
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LACH 173 Chinese 3 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศภจ ๑๗๒ 
 ทักษะการฟัง  การสนทนาโต้ตอบ  การอ่าน และการเขียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันแบบง่ายๆ โดยเน้น
การออกเสียง  ส านวน และไวยากรณ์ท่ีถูกต้อง 
 Listening, conversation, reading, and writing skills used in the simple context of daily life; 
emphasizing in correct pronunciation, idiom, and grammar 
 
*ศศภจ  ๒๐๙   การเขียนภาษาจีนด้วยพู่กันจีน ๒ (๑-๒-๓) 
LACH  209 Chinese Calligraphy  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ประวัติย่อของการเขียนพู่กันจีน  หลักและวิธีการเขียนอักษรจีนด้วยพู่กันจีน  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอักษร
จีนตัวบรรจง หลักการใช้และวิธีในการเขียนอักษร รวมทั้งทักษะการเขียนที่ส่งผลให้อักษรจีนมีทั้งความงามและศิลปะ 
การเขียนจุดซ้ายและจุดขวา  การเขียนเส้นขนาน เส้นตั้ง เส้นขวาง เส้นลากซ้าย เส้นลากขวา เส้นงอ ฝึกฝนการเขียน 
การจัดวางเส้นต่าง ๆ 
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 Brief history of Chinese calligraphy, principles and ways of writing Chinese characters using 

a Chinese brush; basic knowledge about the neat Chinese characters (楷体); principles and 
processes in writing Chinese characters with the beauty and art of writing skills.  Write the left and 
right points; writing a parallel; a vertical line, a horizontal line, a line to the left, a line to the right, 
and a curve; and practice in arranging those lines 
 
ศศภญ ๑๖๑  ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 161  Elementary Japanese I 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 การเรียนรู้ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ศึกษาไวยากรณ์ โครงสร้างภาษาญี่ปุุนขั้นพ้ืนฐาน โดยเน้น
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้รู้จักใช้ค าศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Practice in reading and writing Hirangana and Katakana characters; elementary Japanese 
grammatical structures in listening, speaking, reading and writing; Japanese vocabulary and 
syntactic structures used in daily life 
 
ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕)    
LAJP 162 Elementary Japanese 2 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศภญ ๑๖๑ 
 การฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ที่มากขึ้น ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาญี่ปุุนที่ซับซ้อนมากขึ้น ค า
ลักษณะนาม ค าวิเศษณ์ ค าสันธาน การกระจายค ากริยา รูปประโยคธรรมดาและรูปประโยคอ่ืนๆ 
 Practice in listening, speaking, reading and writing more Japanese characters; more complex 
Japanese structures and grammar; quantifiers of nouns; adverbs; conjunctions; conjugation of 
verbs; simple sentences and some others 
 
ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAFR 141 Elementary French 1 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์เบื้องต้นภาษาฝรั่งเศส  ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้นพ้ืนฐานในด้านการฟัง  การ
พูด  การอ่าน  การเขียน  โดยเน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
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 Elementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic language use: listening, 
speaking, reading and writing skills, focusing on everyday language use 
ศศภฝ ๑๔๒ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAFR 142 Elementary French 2 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศภฝ ๑๔๑ หรือตามดุลยพินิจของคณะผู้สอน 
 ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์เบื้องต้นภาษาฝรั่งเศส ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้นพ้ืนฐานในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
 Elementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic language use: listening, 
speaking, reading and writing skills, focusing on everyday language use 
 
*ศศภอ ๒๖๔ ต านานเทพในภาษา วรรณคดี และภาพยนตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 264 Classical Mythology in Language, Literature, and Films  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ส านวนภาษาอังกฤษ วรรณคดีคลาสสิคและร่วมสมัยและภาพยนตร์ตะวันตกที่เกี่ยวข้องโดยตรงและที่ได้รับ
อิทธิพลจากเรื่องราวเกี่ยวกับเทพปกรณัมกรีกและโรมัน  อาทิ ด้านโครงเรื่อง แก่นเรื่อง และตัวละคร โดยเน้นมหา
กาพย์ไตรภาค  The Iliad, The Odyssey และ The Aeneid   
 English language expressions, western classic and contemporary literature and films, either 
directly related to or influenced by the  stories of classical Greek and Roman mythology such as 
plots, themes, and characters, focusing on three epics:  the Iliad, The Odyssey, and the Aeneid 
 
*ศศภอ ๒๖๕ ทักษะและเทคนิคการอ่านเชิงวิจารณ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 265 Critical Reading Skills and Strategies  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 การทบทวนทักษะการอ่านที่ได้เรียนมาแล้วในวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน การบูรณาการระหว่าง ทักษะ
การอ่าน การเขียนและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การจัดประเภทบทอ่าน การท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน วัตถุประสงค์ 
เจตนารมณ์   และน้ าเสียง ของผู้เขียน โดยตีความจากภาษาและเนื้อหา การแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็นของผู้เขียน 
 A revision of essential reading skills extended from English fundamental courses; the 
integration of reading, writing, and critical thinking skills; classifying the nature of texts; 
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understanding  reading texts; recognizing authors’ purpose, attitudes and  tone inferred and 
interpreted from  language and content, and facts and opinions 
*ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพ่ือการท างานและการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 271 Writing for Work and Study  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 การเขียนประกาศ โฆษณา ข่าว รายงาน จดหมาย ย่อความและบทความสั้นๆ จากสื่อการอ่านและการฟัง
ประเภทต่างๆ  
 Writing announcement, advertisement, news, report, letters, summary, and short articles 
from various types of reading and listening materials 
 
*ศศภอ ๒๘๐ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 280 Science Fiction and Society  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 การศึกษาวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ในรูปแบบเรื่องสั้น และนวนิยายเพ่ือการตระหนักถึงความส าคัญและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อชุมชนและสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนและสังคมนั้น 
 A study of literary fiction from detective to cyber punk short stories and novels to augment 
the awareness of significance and effects of science toward the society that humans live in 
 
*วภภษ ๑๐๗ ความหลากหลายของวัฒนธรรมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 
LCLG 107 ASEAN Cultural Diversity  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 วัฒนธรรมประจ าชาติใน ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ได้แก่ จีน อินเดีย และ ญี่ปุุน และกลุ่มชาติ
พันธุ์ในอาเซียนที่มีความเชื่อมโยงกัน การเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง และการยอมรับทางวัฒนธรรมใน
อาเซียน ประเด็นด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาเพ่ือการท างานในประชาคมอาเซียน 
 National cultures of 10 ASEAN member countries plus China, India, and Japan and related 
ethnic groups, comparison, contrast, and acceptance of cultures in ASEAN, intercultural 
communication issues, English as a working language in ASEAN community 
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๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ ๖ หน่วยกิต 
   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศฟฟ ๒๐๔ สถิติความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 204 Statistics Probability and Random Variables  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ตัวแปรสุ่มแบบดิสครีต ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง ตัวแปรสุ่มสอง
ตัว ตัวแปรสุ่มหลายตัว การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานสถิติ 
 Probability, conditional probability, discrete random variables, continuous random 
variables, two random variables, multi random variables, sampling, estimation, hypothesis statistics 
testing 
 
วศอก ๓๓๕ การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ ๓ (๓-๐-๖)    
EGIE 335 Cost Analysis and Budgeting 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 หลักการทางบัญชีพื้นฐาน  การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพ่ือการวางแผนและการควบคุมการผลิต  การ
จัดสรรต้นทุน  การท างบประมาณเพ่ือใช้ในการวางแผนและควบคุมการด าเนินการ รวมถึงการตัดสินใจตามฐาน
ต้นทุน 
 Principles of basic accounting, cost and expenditure analysis for production planning and 
controlling, capital and cost allocation as well as budgeting for operation planning and controlling, 
and including cost-based decision making 
 
*สวศท ๑๐๒ สารสนเทศทางภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
ENGE 102 Graphics Information  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องสารสนเทศทางภาพ เช่น แผนภูมิ กราฟ แผนที่ แผนผัง และตาราง ที่ใช้รายวันเพ่ือการ
จัดการ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ และการสื่อสาร การจัดการและการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของภาพตัวเลข 
ข้อความ และสถิติ การน าเสนอสารสนเทศจากภาพ 
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๗๔ 

 

 

 

 Basic concepts of information graphics such as charts, graphs, maps,  diagrams, and tables 
for management, making decision, analysis, and communication; management and collection of 
data in the formats of pictures, numbers, text and statistics; presentation of information graphics 
*วทฟส ๑๗๓ แนวคิดนาโนเทคโนโลยี ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 173 Concept in Nanotechnology  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 พ้ืนฐานนาโนเทคโนโลยี นิยามและประวัติการพัฒนา ผลของขนาด แนวคิดจากล่างสู่บน การประกอบตัวเอง 
กลศาสตร์ควอนตัมและโครงสร้างนาโนควอนตัม วัสดุนาโน อนุภาคนาโน ท่อนาโน การเลียนแบบด้วยโมเลกุล การ
ค านวณแบบจ าลองในระดับโมเลกุลถึงระดับนาโน การเลียนแบบระบบชีวภาพ การวิศวกรรมโปรตีนและโครงสร้างดี
เอ็นเอกับการถ่ายทอดข้อมูล ระบบการน าส่งยา นาโนอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 
อิเล็กทรอนิกส์โมเลกลุ อันตรกิริยากับแสงและอุปกรณ์นาโน การประดิษฐ์อุปกรณ์นาโน เครื่องมือที่ใช้ในโครงสร้างนา
โน : กล้องจุลทรรศน์แบบทะลุผ่าน กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและเครื่องวิเคราะห์พื้นผิว การประยุกต์ในอนาคต 
 Introduction to nanotechnology, definition and development, effect of size, bottom up 
approach, self assemble, quantum mechanics and quantum structure, nanomaterial, nanoparticle, 
nanotube, molecular mimic, molecular simulation, biomimetic, protein engineering, DNA structure 
as an information transfer, drug delivery system, nanoelectronics and quantum electronic devices, 
molecular electronics, light interaction and nanodevices, fabrication of nanodevices, equipment 
used in nanostructures, scanning tunneling microscope, atomic force microscope and surface 
analysis, future application 
 
*วทคณ ๑๗๑ หมากล้อม ๒ (๑-๒-๓) 
SCMA 171 Go  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ประวัติของหมากล้อม กฎกติกาพ้ืนฐาน อุปกรณ์ เทคนิคการเล่น ล าดับต่างๆ ของการเล่น กลยุทธ์การเปิด
การเล่น กลยุทธ์ส่วนกลางการเล่น กลยุทธ์การจบการเล่น  
 History of  Go;  basic rules; equipments; playing techniques; phases of the game; opening 
strategies; middle game strategies; ending strategies 
 
*ศศพฐ ๑๔๔ การคิดวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล ๓ (๓-๐-๖) 
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๗๕ 

 

 

 

LAFE 144 Critical Thinking and Analysis  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 หลักการและกฎเกณฑ์การใช้เหตุผลที่ดี  การน าหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ในการคิดและการ
วิเคราะห์  การแสดงความคิดในรูปแบบต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด 
 Principles and rules in good reasoning; application of principles and rules in thinking and 
analytical processes; various forms of expression of thought to avoid mistakes 
 
รายวิชาที่หลักสูตรเปิดเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรทั่วไป 
วศคพ ๓๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ๓ (๓-๐-๖)  
EGCO 342 Information Technology in Daily Life  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 แนะน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมสมัยใหม่ โครงสร้าง
พ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูลและ
คลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและปัญญาประดิษฐ์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการสืบสวนเชิงเลข 
 Introduction to computer and information technology, the role of information technology 
in modern society, information technology infrastructure, computer hardware, software, and 
communications technology, database system and data warehouse, decision support system and 
artificial intelligence, electronic commerce, computer security, computer crime and digital 
forensics 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
๑. กลุ่มวิชาแกน  ๓๙ หน่วยกิต 
   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วทคม ๑๑๕ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 115 General Chemistry 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์เคมี  
จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  สมดุลของไอออน  ไฟฟูาเคมี 
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๗๖ 

 

 

 

 Atomic structure, periodic table, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids, 
chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria, electrochemistry 
 
วทคม ๑๑๘   ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 118 Chemistry Laboratory  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 เทคนิคทั่วไปทางเคมี การทดลองเก่ียวกับการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณ และการทดลองที่สัมพันธ์กับบาง
หัวข้อในภาคบรรยาย 
 General techniques in chemistry, simple experiment in qualitative and quantitative analysis, 
some experiments that are related to lectures 
 
วทคณ ๑๑๕  แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 115 Calculus 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขชี้ก าลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก การประยุกต์อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด เทคนิคการหาปริพันธ์ 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์ การประเมินค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
จริงของสองตัวแปร พีชคณิตของเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ เส้นตรง 
ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ  
 Limits, continuity, derivatives of algebraic functions, logarithmic functions, exponential 
functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions and hyperbolic functions, 
applications of differentiation, indeterminate forms, techniques of integration, improper integrals, 
applications of integration, numerical evaluation of derivatives and integrals, calculus of real-
valued functions of two variables, algebra of vectors in three-dimensional space, calculus of 
vector-valued functions and applications, straight lines, planes and surfaces in three-dimensional 
space 
 
วทคณ ๑๖๕   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 165 Ordinary Differential Equations 
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๗๗ 

 

 

 

 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์
สมการอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ 
การแปลงเชิงเส้น การแก้ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้นโดยวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์  
 Complex variables, introduction to ordinary differential equations, linear first order 
differential equations, nonlinear first order differential equations, applications of first order 
equations, second order linear equations, applications of second order equations, high order linear 
equations, systems of linear equations, matrices, determinants, vector spaces, linear 
transformations, solving linear algebraic problems by numerical methods, applications in 
engineering 
 
วทฟส ๑๑๐   ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110  Physics Laboratory I 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี   
 การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคณะก าลังศึกษา 
 Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students in 
each faculty 
 
วทฟส ๑๒๐   ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒                                         ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 120  Physics Laboratory II  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 การทดลองระดับปานกลาง ออกแบบมาเพ่ือควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป ๑ และ ๒ (วทฟส ๑๕๑ และ 
วทฟส ๑๕๒)  
 Intermediate level of experiments designed to accompany some topics in General Physics I, 
II (SCPY151, 152) 
 
วทฟส ๑๕๑   ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๓-๐-๖) 
SCPY 151 General Physics I 
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๗๘ 

 

 

 

 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็ง การหมุน การกลิ้ง และการหมุนส่าย การแกว่งกวัดอย่างง่าย การแกว่ง
กวัดลดทอน การแกว่งกวัดขับดันและเรโซแนนซ์ คลื่นกล ฟังก์ชันคลื่น คลื่นบนเส้นเชือก คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง และความ
ดังของเสียง ความดันในของไหล แรงตึงผิว สายกระแส สมการแบร์นูลลี ความหนืด และกฎของพ้อยส์ซิล ความร้อน
และอุณหภูมิ การเก็บความร้อน การถ่ายเทความร้อน ระบบแก๊สอุดมคติ กฎข้อที่ ๑ ของเทอร์โมไดนามิกส์ 
เครื่องยนต์ความร้อน และเครื่องท าความเย็น เอ็นโทรปี และกฎข้อที่ ๒ กลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น และกฎข้อที่ ๓ 
สนามไฟฟูาและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟูา ตัวเก็บประจุ วงจรไฟฟูากระแสตรง สนามแม่เหล็ก สมการบีโอต์-ซาวารต์ กฎ
ของแอมแปร์ การเหนี่ยวน า กฎของฟาราเดย์ แรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน า ตัวเหนี่ยวน า วงจรไฟฟูากระแสสลับ สมการ
แม็กซ์เวลล์ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา 
 Mechanics of system of particles, rigid bodies, rotation rolling and precession, simple 
harmonic motion, damped oscillation, forced oscillation and resonance, mechanical waves, wave 
function, waves on strings, standing waves, sound waves and loudness, pressure with in fluids, 
surface tension, streamline, Bernoulli’s equation, viscosity, Poiseuille’s law, heat and temperature, 
heat capacity, heat transfer, system of ideal gases, the first law of thermodynamics, heat engines 
and refrigerator, entropy and the second law, basic statistical mechanics and the third law, electric 
field and Gauss’s law, electric potential, capacitors, direct current circuits, magnetic field, Biot-
Savart equation, Ampere’s law, induction, Faraday’s law, electromotive force, inductors, 
alternating current circuits, Maxwell’s equation and electromagnetic waves 
 
วทฟส ๑๕๒   ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY  152 General Physics II 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี 
 ธรรมชาติของแสง โพลาไรเซชัน หลักการสะท้อนและหักเหแสง การเกิดภาพของแสงสะท้อนและแสงหักเห 
เลนส์และเครื่องมือเชิงแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบน หลักสัมพัทธภาพพิเศษ การแปลงโลเร็นตซ์ อัตราเร็วเชิง
สัมพัทธ์ โมเมนตัม และพลังงานเชิงสัมพัทธ์ ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค กลศาสตร์คลื่นอนุภาคของชเรอดิงเงอ ร์ 
ตัวอย่างคลื่นอนุภาค กลุ่มคลื่นและหลักความไม่แน่นอนของไฮเซ็นแบร์ก หลักกลศาสตร์ควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุม
และสปิน ฟิสิกส์ควอนตัมของอะตอมและโมเลกุล ผลึกแข็งและทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวน า เลเซอร์และเมเซอร์ 
เทคโนโลยีนาโน อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวน า ธรรมชาติของนิวเคลียส แบบจ าลองนิวเคลียส การสลายตัว รังสี
นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจวัดรังสีและการปูองกัน นิวเคลียร์ประยุกต์ และฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน 
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๗๙ 

 

 

 

 Nature of light, polarization, reflection and refraction, images forming from reflected and 
refracted light, lens and optical instruments, interference and diffraction of light, special relativity, 
relativistic speed, relativistic momentum and energy, duality of particle and wave, particle wave 
mechanics by Schrodinger, examples of particle waves, wave packet and Heisenberg’s uncertainty 
principle, basic of quantum mechanics, angular momentum and spin, physics of atoms and 
molecules, crystalline solids and energy band theory, semi-conducting materials, LASER and 
MASER, NANO technology, semiconductor electronics, nature of the atomic nucleus, decay 
processes, nuclear models, nuclear radiations, nuclear reactions, detection of radiation and 
protection, nuclear applications and physics of elementary particles 
 
วศอก ๑๐๑  ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน ๒ (๑-๓-๓) 
EGIE 101 Basic Engineering Practice 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี   
 กระบวนการทางวิศวกรรมการผลิตขั้นพ้ืนฐาน อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานการปรับแต่ง 
ความปลอดภัยในการด าเนินงานการปรับแต่ง 
 Basic production engineering processes, equipments or tools used in fitting operation, 
safety in fitting operations 
 
วศฟฟ ๒๑๓   การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 213 Electric Circuit Analysis 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วทฟส ๑๕๒ (SCPY 152) หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน 
 องค์ประกอบของวงจร วงจรตัวต้านทาน กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรแบบปม การวิเคราะห์วงจร
แบบเมช การแปลงแหล่งจ่าย การวงเคราะห์วงจรแบบหลายแหล่งจ่าย ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน คุณสมบัติของ
ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน า วงจรไฟฟูาอันดับหนึ่ง วงจรไฟฟูาอันดับสอง การวิเคราะห์วงจรไฟฟูากระแสสลับ 
แผนภาพเฟสเซอร์ ก าลังไฟฟูากระแสสลับ การแก้ตัวประกอบก าลัง ระบบไฟฟูาสามเฟส วงจรขยายสัญญาณ 
ผลตอบสนองเชิงความถ่ี 
 Circuit elements, resistive circuits, Kirchhoff’s laws, node and mesh analysis, source 
transformation, superposition, Thevenin and Norton’s theorems, properties of capacitor and 
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๘๐ 

 

 

 

inductor, first–order and second-order circuits, AC steady-state response, phasor diagram, AC 
power, power factor correction, three-phase circuit, operational amplifier, frequency response 
 
วศฟฟ ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 240 Engineering Electronics 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  วศฟฟ ๒๑๓ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน 
 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน ากระแส-แรงดันและคุณสมบัติทางความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์และ
ออกแบบวงจร ไดโอด บีเจที มอส ซีมอส และไบซีมอส ทรานซิสเตอร์ การไบอัสวงจรขยายสัญญาณ  วงจรขยาย
สัญญาณด้วยทรานซิสเตอร์  วงจรขยายเชิงด าเนินการและการประยุกต์ใช้งาน หน่วยจ่ายก าลังไฟฟูา 
 Semiconductor devices; device current-voltage and frequency characteristics; analysis and 
design of diode circuits; analysis and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits; 
biasing amplifier circuits; transistor amplifier circuits; operational amplifier and its applications; 
power supply module 
 
วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE 241 Engineering Electronics Laboratory  
 วิชาที่ต้องศึกษาร่วม: วศฟฟ ๒๔๐ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน 
 การฝึกปฏิบัติการเก่ียวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟูาต่างๆตามรายวิชา ตามหัวข้อในรายวิชา วศฟฟ ๒๔๐ 
 Laboratory works on electric circuits to illustrate the topics covered in EGEE 240 
 
วศคก ๒๒๐  กลศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGME 220 Engineering Mechanics  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทฟส ๑๕๑ (SCPY 151) หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน 
สถิตยศาสตร์ ระบบแรงต่าง ๆ ผลลัพธ์ สมดุล แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ พลศาสตร์ขั้น
แนะน า  
 Statics: force systems; resultant; equilibrium; friction; principle of virtual work, and stability, 
Introduction to dynamics 
 
วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๒-๕)  
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EGCO  111 Computer Programming 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
 แนะน าหลักการคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การโต้ตอบ
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวทางการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี)  แนะน าการออกแบบและการ
สร้างโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง: ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ค าสั่งวนซ้ าและค าสั่งควบคุมแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชัน ตรรกะ
แบบบูล โครงสร้างแถวล าดับ และโครงสร้างระเบียน 
 Introduction to computer concepts; computer components, hardware and software, 
hardware and software interaction; electronic data processing (EDP) concepts; introduction to 
program design and implementation using a high-level language; types and expressions, iterative 
and conditional control statements, functions, boolean logic, array, and record structures 
 
*วศคพ  ๒๐๐    คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐- ๖) 
EGCO  200 Mathematics for Computer Engineering 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทคณ ๑๑๕  แคลคูลัส และ วทคณ ๑๖๕  สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ หรือตามดุลย
พินิจของผู้สอน 
 การประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ พีชคณิตเชิงเส้น 
คณิตศาสตร์อนุมาน ล าดับและอนุกรมของจ านวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ผลเฉลย แบบ
อนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ เวกเตอร์อินทิกรัลแคลคูลัส การอินทิเกรตเส้น การอินทิเกรต
ปริมาตร พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร ทฤษฎีของกรีน การอินทิเกรตพ้ืนที่ผิว ทฤษฎีการลู่
ออกของเกาส์  ทฤษฎีของสโตกส์ การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม  
 Engineering applications of ordinary differential equations, system of linear differential 
equations, linear algebra, mathematical induction, sequences and series of numbers, Taylor series 
expansions of elementary functions, power series solutions of differential equations, Laplace 
transformation, vector integral calculus, line integral, volume integral, polar coordinate, calculus of 
real-valued functions of several variables, Green’s theorem, surface integrals, divergence theorem 
of Gauss, Stokes’s theorem, engineering applications 
 
วศคพ ๒๐๑ วิยุตคณิต ๓ (๓-๐-๖)  
EGCO 201 Discrete Mathematics 
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 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี  
 ตรรกศาสตร์ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีเซตเบื้องต้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ล าดับและอนุกรม 
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และการเรียกซ้ า ทฤษฎีจ านวน การนับ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีกราฟและต้นไม้    
 Propositional logic; mathematical reasoning; basic set theory; relations and functions; 
sequences and summation; number theory; counting; probability theory; graph theory; trees 
 
๒. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
*วศคพ ๑๐๐ แนะน าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๑ (๐-๓-๑) 
EGCO 100 Introduction to Computer Engineering  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี  
 แนะน าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีโอเพ่น
ซอร์ส: ลีนุกซ์ มูลฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ทางด้านการจัดการเอกสาร 
 Introduction to computer engineering; computer systems; hardware and software; operating 
system; opensource technology: Linux; fundamental of computer network, Internet and World 
Wide Web (WWW); practical exercises with office application 
 
วศคพ ๑๑๒ เทคนิคการเขียนโปรแกรม ๓ (๒-๒-๕)  
EGCO 112 Programming Techniques 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๑๑๑ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน 
 เทคนิคการเขียนโปรแกรมและแนวคิด เทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ การปูองกัน
จุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ การแก้จุดบกพร่อง การทดสอบและการบ ารุงรักษารหัสต้นทาง ขอบข่าย/อายุขัยของตัว
แปร การเรียกซ้ า ตัวชี้ พ้ืนฐานโครงสร้างข้อมูล:รายการโยง ต้นไม้ฐานสอง สแต็ค คิว การก าหนดสาระส าคัญของ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้ันตอนวิธี การจัดการความผิดพลาด และแนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 Programming techniques and concepts; various techniques for efficiency programming; 
software-bug prevention, debugging, testing, and source-code maintenance; scope/lifespan of 
variables; pointers; basic data structure, linked list, binary tree, stack, queue; applications; data 
abstraction; analysis of algorithms; error handling; object-oriented programming concepts  
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วศคพ ๒๐๒ วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖)  
EGCO 202 Numerical Methods and Applications  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน:  ไม่มี 
 หลักการทั่วไปของการค านวณเชิงตัวเลข การประมาณความแม่นในการค านวณเชิงตัวเลข รากของฟังก์ชัน
พหุนามและไม่เชิงเส้น ระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ ผล
เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การปรับเส้นโค้งและการประมาณฟังก์ชัน การประยุกต์วิธีเชิงตัวเลข
ส าหรับปัญหาด้านวิศวกรรม 
 General principles of numerical calculations; accuracy estimation in numerical calculations; 
roots of polynomial and nonlinear functions; systems of linear algebraic equations; interpolation; 
differential equations and integration; numerical solution of ordinary differential equations; curve 
fitting and approximation of functions; application of numerical methods for engineering problems 
 
*วศคพ ๒๐๓ วิธีการทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ๒ (๒-๐-๔)  
EGCO 203 Statistical Methods for Data Analysis  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน:  ไม่มี 
 เครื่องมือเพ่ือช่วยในการค านวณทางสถิติ การออกแบบการทดลองและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับและ
น าเสนอ สถิติพรรณา ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการกระจายตัวแบบปกติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบ
สมมติฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน ความถดถอยและสหสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ความถี่ วิธีไม่มีพารามิเตอร์ 
 Tools for statistical calculation; design of experiments and the methods for collection and 
presentation of data; descriptive statistics; elementary probability and normal distributions; 
estimation of parameters; hypothesis testing; analysis of variance; regression and correlation 
analysis of frequencies; non-parametric methods 
 
วศคพ ๒๑๓ กระบวนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ๓ (๓-๐-๖)  
EGCO 213 Programming Paradigms 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๑๑๑ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน 
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 แนะน ากระบวนทัศน์ต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมและภาษาโปรแกรม แนวคิดมูลฐานการเขียนโปรแกรม: 
ชนิดของข้อมูล ค าสั่งโปรแกรมพ้ืนฐาน ฟังก์ชัน การจัดการหน่วยความจ า การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียน
โปรแกรมแบบพร้อมกัน การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมเชิงหน้าที่ 
 Introduction to programming paradigms and programming languages; fundamental 
programming concepts: data types, basic programming statements, functions, memory 
management; object-oriented programming, concurrent programming, event-driven programming, 
functional programming 
 
วศคพ ๒๒๑ โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี ๓ (๓-๐-๖)  
EGCO 221 Data Structures and Algorithms 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วศคพ ๑๑๑ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน 
 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี แบบชนิดข้อมูลนามธรรม โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น: รายการโยง กองซ้อน คิว 
โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น: ต้นไม้ ตารางแฮช กราฟ ขั้นตอนวิธีการเรียงล าดับและการค้นหา การเรียกซ้ า การ
แบ่งแยกและเอาชนะ ก าหนดการพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ แนะน าเอ็นพีคอมพลีต 
 Analysis of algorithms; abstract data type; linear data structures: linked lists, stacks, queues; 
non-linear data structures: trees, hash tables, graphs; sorting and searching algorithms; recursion, 
divide and conquer, dynamic programming, greedy algorithms; introduction to NP-completeness 
 
วศคพ ๒๓๑ การออกแบบวงจรดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖)  
EGCO 231 Digital Circuit Design  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 การออกแบบวงจรดิจิทัล ประตูสัญญาณพ้ืนฐาน พีชคณิตบูลีน การออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสม (เช่น ตัว
ถอดรหัส ตัวเข้ารหัส อุปกรณ์สหสัญญาณ และวงจรเปรียบเทียบ) การลดทอนทางตรรกะ ระบบจ านวน รหัสฐานสอง 
ฟลิปฟล็อปและเรจิสเตอร์ วงจรนับ การออกแบบวงจรประสานเวลาและไม่ประสานเวลา ตัวแปลงแอนะล็อกเป็น
ดิจิทัล และตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การจัดระบบหน่วยความจ า 
 Digital circuit design, basic gates, boolean algebra, combination logic circuit design (e.g. 
decoder, encoder, multiplexer, and comparator circuits); logic minimization, number systems, 
binary codes, flip-flops and register; counter circuits, synchronous and asynchronous circuit design; 
A/D and D/A converters; memory organization 
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วศคพ ๒๓๒ ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล ๑ (๐-๓-๑) 
EGCO 232 Digital Circuit Design Laboratory 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัลตามรายวิชา วศคพ ๒๓๑ : แนะน าปฏิบัติการระบบดิจิทัล  การ
ด าเนินการประตูสัญญาณเบื้องต้น  พีชคณิตบูลีน การออกแบบวงจรบวกและวงจรลบ วงจรเข้ารหัสและวงจร
ถอดรหัส วงจรอุปกรณ์สหสัญญาณและวงจรอุปกรณ์รับแยกสัญญาณ  การออกแบบวงจรเชิงล าดับ 
 Digital circuit design laboratory, taken in conjunction with EGCO 231: introduction to digital 
systems laboratory; basic gates’ operations, boolean algebra, design of adder and subtractor 
circuits, encoder and decoder circuits; multiplexer and demultiplexer circuits; design of sequential 
circuits 
 
วศคพ ๒๕๒ การเขียนโปรแกรมระบบ ๓ (๓-๐-๖)  
EGCO 252 System Programming  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
 แนวคิดเบื้องต้นของการโปรแกรมระบบ แนวคิดมูลฐานในการจัดการโพรเซส การท างานควบคู่กันและการ
สื่อสารระหว่างกัน การส่งสัญญาณ เส้นการท างาน การประสานเวลาของเส้นการท างาน เซมาฟอร์ และการสื่อสาร
ระหว่างโพรเซส ทั้งแบบเชื่อมโยง และไร้การเชื่อมโยง 
     Basic concepts of system programming; fundamental concepts in process management, 
concurrency and communication; signals, thread, thread synchronization, semaphores; inter-
process communication, connection-oriented communication and connectionless communication 
 
วศคพ ๓๒๑ ระบบฐานข้อมูล ๓ (๓-๐-๖)  
EGCO 321 Database Systems 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๒๒๑ โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน 
 แบบจ าลองข้อมูลแบบเอนทิต-ีความสัมพันธ์ แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ
และเชิงกายภาพ ภาษาสอบถาม การขึ้นต่อกันของข้อมูลและการท าให้เป็นบรรทัดฐาน รายการเปลี่ยนแปลง การกู้
ความขัดข้อง การควบคุมภาวะพร้อมกัน ความมั่นคงของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
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 Data model: entity-relationship, relational; logical and physical database design, query 
language, data dependencies and normalization, transaction, crash recovery, concurrency control, 
database security, internet databases 
 
วศคพ ๓๓๒ ระบบฝังตัว ๓ (๓-๐-๖)  
EGCO 332 Embedded Systems  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ออกแบบและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์แบบฝังตัว (เช่น เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล เครื่องปลายทาง
รายการเปลี่ยนแปลง เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมในอุตสาหกรรม) ตัวประมวลผล ชิพเซต ชนิดของบัส และอุปกรณ์
รับเข้า/ส่งออกส าหรับระบบฝังตัวไฮเอนด์ ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว โปรแกรมขับอุปกรณ์และการประยุกต์ส าหรับ
ระบบฝังตัว การปรับแต่งอุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมตรรกได้ (ซีพีแอลดีและเอฟพีจีเอ) ด้วยภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ 
(เอชดีแอล) เพ่ือให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมในหลายด้าน 
 Design and prototype embedded products (for example, PDA, Transaction Terminals, and 
Industrial PC Controller); processors, chipsets, busses, and I/O devices for high-end embedded 
systems; embedded operating systems; device drivers and applications for embedded systems; 
customization of programmable logic devices (CPLD and FPGA) with hardware description language 
(HDL) for optimal implementation of various industrial applications 
 
วศคพ ๓๓๓ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖)  
EGCO 333 Computer Architecture  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ การออกแบบวงจรตรรกะ การท างานและการออกแบบส่วนประกอบ
ระดับเรจิสเตอร์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ สัญญาณนาฬิกา การออกแบบวิถี
ข้อมูล การออกแบบหน่วยควบคุมโดยใช้ไมโครโปรแกรม (สถาปัตยกรรมแบบซีไอเอสซี) และแบบใช้วงจรตรรกะ 
(สถาปัตยกรรมแบบริสก์) การท างานของคอมพิวเตอร์ของแต่ละสถาปัตยกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบสายท่อ
ของคอมพิวเตอร์ ระบบหน่วยความจ า หลักการและการท างานของหน่วยความจ าแคช การออกแบบระบบรับเข้า
ส่งออก การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมและแบบขนานหลักมูล สถาปัตยกรรมส าหรับประมวลผลแบบขนาน 
สถาปัตยกรรมแบบเอสไอเอสดี เอสไอเอ็มดี เอ็มไอเอสดี และเอ็มไอเอ็มดี การทนต่อความผิดพร่อง 
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 Computer components: design of logic circuits; working of and designing register level 
components used in computer systems; data representation in computer systems; clock signal; 
datapath design; design of control unit using microprogram (CISC architecture) and logic circuit 
(RISC architecture); working of computer of each architecture; performance enhancement; pipeline 
systems of computer; memory systems; principles and working of cache memory; input-output 
system design; fundamentals of serial and parallel communication; parallel processing 
architecture; SISD, SIMD, MISD, and MIMD computer architectures; fault tolerance 
*วศคพ ๓๓๔ ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 334 Microprocessor and Interfacing  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 แนะน าไมโครโพรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์และชุดของค าสั่งเครื่อง วิธีการก าหนดเลขที่อยู่ 
ภาษาแอสเซมบลี การต่อประสานหน่วยความจ า การขัดจังหวะและการเข้าถึงหน่วยความจ าโดยตรง การต่อประสาน
หน่วยน าเข้าและส่งออก การเขียนโปรแกรมส าหรับไมโครโพรเซสเซอร์เพ่ือการต่อประสานกับการสร้างโปรแกรมและ
การประยุกต์  
 Introduction to microprocessor, microprocessor architecture and instruction set; addressing 
modes, assembly language, memory interfacing; interrupts and direct memory access; interfacing 
with I/O devices, microprocessor‘s interfacing programming and applications 
 
วศคพ ๓๔๑ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓ (๓-๐-๖)  
EGCO 341 Software Engineering   
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
 วัฏจักรชีวิตของซอฟต์แวร์  ความต้องการและข้อก าหนด  การพัฒนาซอฟต์แว ร์ขนาดใหญ่ การจัด
ก าหนดการ การพัฒนา การสร้าง  การทดสอบ  และการบ ารุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
วัตถุ  การน าซอฟต์แวร์มาใช้ซ้ า  การท าเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์    กรณีศึกษา
ต่างๆ ของระบบซอฟต์แวร์ในท้องตลาด 
 Software life cycle; need and specification; large-scale software development; scheduling, 
developing, constructing, testing and maintenance of software system; object-oriented analysis 
and design; software reuse; documentation; management of software project; case study of 
software system in the market 
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*วศคพ ๓๔๓ การออกแบบซอฟต์แวร์ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 343 Software Design 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
 แนะน ากระบวนทัศน์ในการออกแบบซอฟต์แวร์ หลักการมูลฐานของการออกแบบซอฟต์แวร์ ความต้องการ
ของระบบและซอฟต์แวร์ เครื่องมือออกแบบซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบ แบบจ าลอง
กระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
สถาปัตยกรรมแบบไมโครเซอร์วิส การจัดการโครงการซอฟร์แวร์ 
 Introduction to software design paradigms; software design fundamentals; system and 
software requirements; software design tools, and computer aided for software design; business 
process modeling (BPM); user experience (UX) design; software architecture; service-oriented 
architecture (SOA); microservices architecture; software project management 
  
วศคพ ๓๕๑ ระบบปฏิบัติการ ๓ (๓-๐-๖)  
EGCO 351 Operating Systems   
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๒๕๒ การเขียนโปรแกรมระบบ หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน 
 แนวคิดร่วมสมัยของระบบปฏิบัติการส าหรับคอมพิวเตอร์ สายโยง ใย การจัดก าหนดการของหน่วย
ประมวลผลกลาง นิยามและรายละเอียดของกระบวนการที่ท างานร่วมประสานกัน การจัดการทรัพยากรระบบ การ
จัดการภาวะติดตาย การจัดการและการออกแบบหน่วยความจ าหลัก การจัดการหน่วยความจ าเสมือน การจัดการ
หน่วยความจ าช่วย ระบบแฟูมข้อมูล ระบบปูองกันและความม่ันคง แนะน าระบบปฏิบัติการแบบกระจาย   
 Contemporary concepts of computer operating systems; Thread; CPU scheduling; definition 
and details of harmonizing cooperating process; system resources management; deadlock 
handling; main memory management and design; virtual memory management; auxiliary memory 
management; file systems; protection and security; introduction to distributed operating systems 
 
วศคพ ๓๗๑ สัญญาณและระบบ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 371 Signals and Systems 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
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 ระบบเชิงเส้นวิยุต สัญญาณวิยุต กระบวนการและทฤษฎีบทการชักตัวอย่าง สมการเชิงผลต่างเชิงเส้น ผลการ
แปลงฟูเรียร์ในเวลาวิยุต (ดีทีเอฟที) ผลการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว (เอฟเอฟที) ผลการแปลงสัญญาณวิยุต ลาปลาซและ
แซต และการแปลงผกผัน ฟังก์ชันการถ่ายโอนพัลส์ การส่งจากระนาบเอสไประนาบแซต เฟสเสถียรภาพและต่ าสุด 
ความเชื่อถือได้เชิงกายภาพของเอช(แซต) การออกแบบตัวกรองดิจิทัล โครงสร้างของระบบเวลาวิยุต และ
กระบวนการสโทแคสติก ข้อมูลทางฮาร์ดแวร์ดีเอสพีที่ผลิตโดยบริษัทต่างๆ เช่น เท็กซัสอินสตรูเมนต์  อุปกรณ์แอ
นะล็อก หรือโมโตโรลา  
 Discrete linear systems, discrete signals, sampling processes and theorems, linear difference 
equations, Discrete-time Fourier Transforms (DTFT), Fast-Fourier Transform (FFT), Laplace and Z 
transform of discrete signals and its inverse, pulse transfer functions, mapping from S-plane to Z-
plane, stability and minimum phases, physical reliability of H(Z), digital filter design, structures for 
discrete-time systems, and stochastic process; additional information about the DSP hardware 
supported by numerous manufacturers e.g. Texas Instruments, Analog Devices, and Motorola 
 
วศคพ ๓๗๒ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 372 Data Communication and Computer Networks 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
 แนะน าการสื่อสารข้อมูล ทอพอโลยีของเครือข่าย แบบจ าลองของโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี อีเทอร์เน็ตหลักมูล 
หลักการของล าดับชั้นกายภาพ หลักการของการส่งข้อมูลและเกณฑ์วิธีการควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูล การสลับ
วงจรและการสลับกลุ่มข้อมูล หลักการของล าดับชั้นการขนส่ง หลักการของล าดับชั้นเครือข่าย การจัดเส้นทางหลักมูล
และเกณฑ์วิธี เกณฑ์วิธีของทีซีพี/ไอพีและการก าหนดเลขท่ีอยู่ไอพี ล าดับชั้นโปรแกรมประยุกต์และเครือข่ายไร้สาย 
 Introduction to data communication; network topology; OSI and TCP/IP model; ethernet 
fundamental; principle of physical layer; principle of data transmission and data link control 
protocol; circuit switching and packet switching; principle of transport layer; principle of network 
layer; routing fundamentals and protocol; TCP/IP protocol and IP addressing; application layer and 
wireless network 
 
วศคพ ๓๙๒ สัมมนาโครงงาน ๑ ๑ (๐-๓-๑)  
EGCO 392 Project Seminar I 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
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 การสัมมนาและอภิปรายหัวข้อทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้การแนะแนวของอาจารย์ในภาควิชา 
แนะน าระเบียบวิธีการท าวิจัย การสร้างกรณีทดลองอย่างง่าย เพ่ือน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Seminars and discussions on topics in computer engineering, supervised by the faculty; 
introduction to research methodology; implementings a simple test case to presentation and 
discussion of interesting topics in computer engineering 
วศคพ ๔๙๐ สัมมนาโครงงาน ๒ ๑ (๐-๓-๑)  
EGCO 490 Project Seminar II 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๙๒ 
 เขียนข้อเสนอโครงงานในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบ เพ่ือวิจัยเพ่ิมเติมและท าให้เกิดผลในวิชาโครงงานรวบ
ยอดความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Write a project proposal for an approved topic, for further research and implementation in 
the Capstone Computer Engineering Project course  
 
วศคพ ๔๙๕ โครงงานรวบยอดความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๐-๙-๓) 
EGCO 495 Capstone Computer Engineering Project  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๙๒ 
 โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งรวบรวมความรู้ที่ได้จากการศึกษารายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร มาพัฒนา
เป็นชิ้นงาน และควบคุมโดยอาจารย์ในภาควิชา โครงงานต้องท าให้เสร็จสมบูรณ์ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์และสอบปากเปล่าเมื่อท าโครงงานเสร็จ  
 Capstone computer engineering projects that incorporate the knowledge gained from 
various courses in this curriculum in order to develop a work piece and controlled by teachers in 
the department; the project must be completed; a complete project report and an oral 
examination 
 
๓. กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ฝึกงาน  ๑๒ หน่วยกิต / สหกิจศึกษา ๖ หน่วยกิต / พิสิฐวิธาน ๒๐ หน่วยกิต 
   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
กลุ่มวิชาเลือกด้านเครือข่ายและความม่ันคง 
วศคพ ๓๗๕ เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
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EGCO 375 Internetworking Technologies I 
 วิชาที่ต้องศกึษาก่อน: ไม่มี  
ลักษณะเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของเทคโนโลยีการจัดเส้นทางและการสลับเส้นทาง รวมถึงแบบจ าลองระหว่าง
เครือข่าย โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการจัดเส้นทาง เทคโนโลยีการสลับ เครือข่ายเฉพาะที่เสมือน เครือข่าย
บริเวณกว้าง การจัดการปริมาณการใช้ การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
 Theoretical and practical aspects of routing and switching technologies, including 
internetworking models, internet protocol, routing technologies, switching technologies, virtual 
local area network, wide area network, and traffic management; laboratory work 
 
วศคพ  ๔๗๕  เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
EGCO  475  Internetworking Technologies II 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๗๕ เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย ๑ 
 ลักษณะเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของเทคโนโลยีการจัดเส้นทางและการสลับเส้นทางขั้นสูง รวมถึงการก าหนด
เลขที่อยู่โพรโทคอลอินเทอร์เน็ตขั้นสูง การจัดเส้นทางขั้นสูง การจัดเส้นทางแบบแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม ไอพีรุ่น ๖ 
แนวคิดต้นไม้แบบทอดข้ามขั้นสูง การจัดเส้นทางระหว่างเครือข่ายเฉพาะที่เสมือน เทคโนโลยีส่วนซ้ าส ารองเกตเวย์ 
การเข้าถึงลูกข่ายแบบไร้สาย แนวคิดเรื่องเสียงบนไอพี และ ความมั่นคงในเครือข่ายสลับเส้นทาง การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ 
 Theoretical and practical aspects of advanced routing and switching technologies, including 
advanced IP addressing, advanced routing, multicast routing, IPv6, advanced spanning tree 
concepts; inter-VLAN routing, gateway redundancy technologies, wireless client access, voice over 
IP concepts, security in a switched Network; laboratory work 
  
วศคพ  ๔๗๖  วิทยาการรหัสลับและความมั่นคงเครือข่าย ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO  476  Cryptography and Network Security 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๗๒ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 แนะน าทฤษฎีและกลวิธีพ้ืนฐานในวิทยาการรหัสลับ การเข้ารหัสแบบสมมาตรและอสมมาตร กลวิธีการ
วิเคราะห์การเข้ารหัสและถอดรหัส ความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การข่มขู่ความมั่นคงและภาวะเสี่ยงสูง กลไก
การพิสูจน์ตัวจริง แผนการระบุตัวตน ความม่ันคงในระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจหา
การบุกรุก 
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 Introduction to the basic theories and techniques of cryptography; symmetric and 
asymmetric encryption; cryptanalysis techniques; the security in computer network; security 
threats and vulnerabilities; authentication mechanisms; identification schemes; security in 
operating system and application; firewall; the intrusion detection system 
  
วศคพ  ๔๗๗  การทดสอบการเจาะระบบและการปูองกัน ๓ (๒-๒-๕) 
EGCO  477  Penetration Testing and Prevention 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๗๒ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 กระบวนการทดสอบการเจาะระบบ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ภาวะเสี่ยงสูงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือเพ่ือการทดสอบการเจาะระบบ จริยธรรมของกระบวนการทดสอบการเจาะระบบ การสรุปและรายงานผล
การทดสอบการเจาะระบบ การวางแผนและออกแบบระบบปูองกันเพ่ืออารักขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภาวะเสี่ยงสูง 
 Process of penetration testing; collection and analysis of computer network vulnerabilities; 
tools for penetration testing; ethics of penetration testing processes; summarizing and reporting 
the result from penetration testing; planning and design of the prevention systems to protect 
computer network form vulnerabilities 
 
วศคพ ๔๗๘ นิติวิทยาดิจิทัลขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 478 Introduction to Digital Forensics  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 แนะน าพื้นฐานนิติวิทยาดิจิทัล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสืบสวนข้อมูลจากระบบปฏิบัติการเช่นวินโดวส์
และยูนิกซ์ หน่วยเก็บระบบแฟูมข้อมูลคอมพิวเตอร์ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ปริมาณการใช้เครือข่าย การ
วิเคราะห์และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล เครื่องมือนิติวิทยาดิจิทัล 
 Introduction to the basic of digital forensics; data collection and investigation from the 
operating system such as Windows and UNIX; computer files system storage; collecting and 
analyzing network traffic; data analysis and validation; digital forensic tools 
 
กลุ่มวิชาเลือกด้านการประมวลผลภาษาและข้อมูล 
วศคพ ๔๐๔ ทฤษฎีการค านวณ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 404 Theory of Computation  
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 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๒๐๑ วิยุตคณิต 
 แนะน าโครงสร้างของภาษาและลักษณะเฉพาะของภาษาต่างๆ:  ภาษารูปนัย ภาษาปรกติและภาษาไม่ปรกติ 
ไวยากรณ์ไม่พ่ึงบริบทและภาษาไม่พ่ึงบริบท   อธิบายลักษณะเฉพาะของเครื่องสถานะแบบต่างๆ ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบความเป็นสมาชิกในภาษา: เครื่องสถานะจ ากัด ตัวแปรสัญญาณ, เครื่องแปลงสถานะ เครื่องสถานะจ ากัด
เชิงไม่ก าหนด เครื่องสถานะแบบกดลง เครื่องทัวริง   ทฤษฎีการค านวณขั้นสูง: ทฤษฎีบทของคลีน ภาษานับได้เรียก
ซ้ า ปัญหาการตัดสินใจ 
 Introduction to structure of languages and characteristic of languages: formal languages, 
regular languages and non-regular languages; context-free grammar and context-free languages; 
describe the characteristic of state machines used to check the membership of languages: finite 
state machines, transducers, state transition machines, non-deterministic finite state machines, 
push-down state machines and Turing machines; advanced theory of computation: Kleene’s 
theorem, recursively enumerable languages, decision problems 
 
วศคพ  ๔๒๕  การท าเหมืองข้อมูล ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO  425  Data Mining  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 การค้นพบความรู้ในฐานข้อมูล การเตรียมข้อมูล การสร้างภาพนามธรรมข้อมูล และการแปลงข้อมูล การจัด
กลุ่ม การวิเคราะห์การเชื่อมโยง การจ าแนกและการจ าแนกแบบรวม ตัววัดและการประเมิน คลังข้อมูล การ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (โอแล็ป) ผลกระทบของการท าเหมืองข้อมูล เทคโนโลยีปัจจุบันและแนวโน้ม 
การประยุกต์การท าเหมืองข้อมูล 
 Knowledge discovery in database; data preparation, data visualization, and data 
transformation; clustering, association analysis, classification and ensembled classification; metrics 
and evaluation; data warehouse, online analytical processing (OLAP); effects of data mining, 
current technology and trend, applications of data mining 
 
วศคพ ๔๖๖ การจัดการข้อมูลปริมาณมาก ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 466 Big Data Processing 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
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 ทฤษฎี และวิธีการจัดการข้อมูลปริมาณมากการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก การกระจายตัวในการจัดการข้อมูล
ปริมาณมาก การวิเคราะห์ความเกี่ยวเนื่องของข้อมูล การแสดงผลของข้อมูลปริมาณมาก แนวโน้มและการประยุกต์ใช้
ข้อมูลปริมาณมาก 
 Theory and techniques for managing big data, managing big data; distribution system for big 
data, relationship analysis for big data, big data visualization, trends and applications for big data 
วศคพ ๔๖๗ การประมวลภาษาธรรมชาติและค าพูด ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 467 Natural Language and Speech Processing 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ขั้นตอนวิธีส าหรับการประมวลผลสารสนเทศภาษา และสมบัติทางการค านวณพ้ืนฐานของภาษาธรรมชาติ   
การประมวลผลทางหน่วยค า การประมวลผลทางวากยสัมพันธ์ และการประมวลผลทางความหมายจากทัศนมิติทาง
ภาษาและทัศนมิติขั้นตอนวิธี เทคนิคเชิงปริมาณสมัยใหม่ในการประมวลภาษาธรรมชาติ การใช้แบบจ าลองทางสถิติ
ขนาดใหญ่ส าหรับระบบการได้มาและการแทน 
 Algorithms for the processing of linguistic information and the underlying computational 
properties of natural languages; morphological, syntactic, and semantic processing from a linguistic 
and an algorithmic perspective, modern quantitative techniques in NLP: using large corpora, 
statistical models for acquisition, representative systems 
 
กลุ่มวิชาเลือกด้านภาพและการมองเห็น 
วศคพ ๓๐๑ เรขภาพคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 301 Computer Graphics  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 หลักการของเรขภาพคอมพิวเตอร์ ระบบและแบบจ าลองเรขภาพ การเขียนโปรแกรมเรขภาพ อุปกรณ์เรข
ภาพและการควบคุม แบบจ าลองของสี วัตถุเรขาคณิตและการแปลง ทรรศนะ แสงเงา ส่วนตัด และการลบพ้ืนผิวที่ถูก
บดบัง 
 Principles of computer graphics, the graphic systems and models, graphic programming, 
graphic devices and their controls; color model, geometric objects and transformations, viewing, 
shading, clipping, hidden-surface removal 
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วศคพ ๔๘๖ การประมวลผลภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 486 Image Processing 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
 ระบบประมวลผลภาพ  การรับรู้ทางวิทัศน์และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของภาพ  การชักตัวอย่างและ
การแจงหน่วย การแปลงภาพ สังวัตนาการและสหสัมพันธ์ของผลการแปลงฟูเรียร์  การเพ่ิมสมรรถนะภาพ  การท าให้
ฮิสโทแกรมเท่ากัน การปรับเรียบภาพ การปรับภาพให้คม แบบจ าลองภาพสาทิสสัณฐาน 
 Image processing systems, visual perception and mathematical image models, sampling 
and quantization, image transformation; Fourier transform convolution and correlation, image 
enhancement; histogram equalization, image smoothing, image sharpening, homomorphic image 
models 
  
วศคพ ๔๘๗ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
EGCO 487 Computer Vision ๓ (๓-๐-๖) 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 แนะน าการเขียนโปรแกรมส าหรับใช้ในการมองเห็นของคอมพิวเตอร์  การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ขั้น
พ้ืนฐาน การแปลงเรขาคณิตในสามมิติ การเกิดภาพสเตอริโอ เพอสเปกทีฟของกล้อง การปรับเทียบกล้อง แบบจ าลอง
การเกิดภาพจากกล้อง การซ้อนทับภาพ การแปลงเวฟเล็ท การสร้างแบบจ าลองสามมิติ การแบ่งส่วนภาพ การค้นหา
ลักษณะเด่นและจับคู ่การรู้จ าใบหน้า การรู้จ าวัตถ ุการปรับขนาดแบบรักษาข้อมูลภายในภาพ 
 Introduction to programming for computer vision; fundamentals of computer vision, 3D 
geometrical transformations; stereo imaging, perspective camera, camera calibration, camera 
imaging model, image registration, wavelet transform, 3D modeling; image segmentation, feature 
detection and matching, face recognition, object recognition, content-aware image resizing 
 
กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบและสัญญาณ 
วศคพ ๔๐๕ เมคคาทรอนิกส์ ๓ (๒-๒-๕) 
EGCO 405 Mechatronics 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ระบบเมคคาทรอนิกส์เป็นการบูรณาการความรู้วิศวกรรมศาสตร์ด้านเครื่องกล ไฟฟูา คอมพิวเตอร์ และ
ระบบควบคุม  อุปกรณ์ด้านเมคคาทรอนิกส์เช่น จานบันทึกแบบแข็ง หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ   การปฏิบัติการหรือท า
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๙๖ 

 

 

 

ชิ้นงาน  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ย้อนกลับ  การขยายก าลังสัญญาณ ตรรกะดิจิทัล การต่อประสานตัวเข้ารหัส  และการ
ควบคุมมอเตอร์ เซ็นเซอร์  การควบคุมแบบทันที 
 The mechatronic system as an integration of mechanical, electrical, the computer and 
control system engineering; mechatronic devices such as hard drive or others; laboratories or 
projects will be the core of the course; electronic feedback, power amplifier, digital logic, encoder 
interfacing, motor control, sensor and real time control 
วศคพ ๔๖๑ ปัญญาประดิษฐ์ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 461 Artificial Intelligence 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 พ้ืนฐานของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาด้วยการค้นหา การแทนความรู้ ตรรกศาสตร์อันดับที่หนึ่ง การ
อนุมานในตรรกศาสตร์อันดับที่หนึ่ง การวางแผน ระบบเหตุผลโดยใช้ความน่าจะเป็น โปรล็อกข้ันแนะน า การประมวล
ภาษาธรรมชาติ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง  
 Foundations of artificial intelligence; solving problems by searching, knowledge 
representation, first-order logic, inference in first-order logic, planning, probabilistic reasoning 
systems; introduction to Prolog, natural language processing, genetic algorithm, and machine 
learning techniques 
 
วศคพ ๔๖๓ การรู้จ าแบบ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 463 Pattern Recognition  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 การประมวลก่อนเพือ่การรู้จ าข้อมูล การแยกลักษณะเด่น การจ าแนกหรือเทคนิคเชิงเส้นเพ่ือการรู้จ า เทคนิค
อิงพารามิเตอร์และไร้พารามิเตอร์ ตัวจ าแนกแบบเบส์ วิธี โครงข่ายงานระบบประสาท วิธีลูกผสม เทคนิคการเรียนรู้ 
การประยุกต์การรู้จ า 
 Preprocessing for data recognition: features extraction, classification or linear techniques for 
recognition; parametric and nonparametric techniques; Bayesian classifiers, methods, neural 
networks, hybrid method, learning techniques; applications in pattern recognition 
 
วศคพ ๔๖๕ เซตคลุมเครือและโครงข่ายงานระบบประสาท ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 465 Fuzzy Sets and Neural Networks 
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 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 หลักการเบื้องต้นของตรรกศาสตร์คลุมเครือ  จ านวนคลุมเครือ เซตคลุมเครือ ความสัมพันธ์แบบคลุมเครือ 
กฎคลุมเครือและการหาเหตุผลแบบคลุมเครือ ระบบอนุมานคลุมเครือ การออกแบบระบบคลุมเครือ โครงสร้างและ
ลักษณะเฉพาะของโครงข่ายงานระบบประสาทเทียมต่างๆ การเรียนรู้แบบมีผู้แนะน าและแบบไม่มีผู้แนะน า การ
จ าแนกประเภท การประยุกต์ใช้เทคนิคคลุมเครือและโครงข่ายเซลประสาทในงานวิศวกรรม 
 Basic principles of fuzzy logic, fuzzy numbers, fuzzy sets, fuzzy relations, fuzzy rules and 
reasoning, the fuzzy inference systems, the fuzzy system design, structure and feature of various 
artificial neural networks, supervised and non-supervised learning, classification, fuzzy techniques 
and neural networks application in engineering 
  
วศคพ ๔๓๑ อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 431 Internet of Things 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 สถาปัตยกรรมอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง เทคโนโลยีการสื่อสารในอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง เทคโนโลยี
ที่ใช้ในอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง มาตราฐานอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง การน าความรู้ที่ได้น ามาสร้างระบบ
อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ในงานด้านต่างๆ 
 IoT architectures, communication technologies for IoT; technologies behind IoT, IoT 
platform; how they are integrated to form IoT systems 
 
กลุ่มวิชาเลือกด้านการเขียนโปรแกรมประยุกต์ 
วศคพ ๔๒๖ สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 426 Web Application Architecture  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๒๑ ระบบฐานข้อมูล 
 แนวคิดหลักมูลของการพัฒนางานประยุกต์เว็บจากทัศนมิติการบริการ เทคโนโลยีภาษาเอกซ์เอ็มแอลและ
เอชทีเอ็มแอล หลักการหลักมูลของสถาปัตยกรรม กระบวนการและส่วนย่อยของงานประยุกต์บนเว็บ การพัฒนางาน
ประยุกต์บริการเว็บ งานประยุกต์เคลื่อนที่ เช่น ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์และเครือข่ายทางสังคม 
        Fundamental concepts of Web application development from a managerial perspective; 
extensible markup language (XML) and hypertext markup language (HTML) technology; 
fundamental principles of architecture, process, and elements of Web applications; Web services 
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application development; mobile applications such as geographical information system and social 
networks 
 
วศคพ ๔๒๗ การเขียนโปรแกรมเว็บ  ๓ (๒-๒-๕) 
EGCO 427 Web Programming  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๒๑ ระบบฐานข้อมูล  
 แบบจ าลองข้อมูลกึ่งโครงสร้างส าหรับเว็บ (เช่น เอกซ์เอ็มแอล) การจัดการข้อมูลกึ่งโครงสร้าง ภาษาสอบถาม
ที่เกี่ยวข้องและระบบสอบถามส าหรับข้อมูลเว็บ กระบวนการสอบถามและการท าให้เหมาะที่สุดของข้อมูลกึ่ง
โครงสร้างและข้อมูลจากแหล่งก าเนิดแบบกระจายหลายแหล่ง  การบูรณาการข้อมูลในเว็บ  คลังสินค้าของข้อมูลเว็บ  
การส่งจากเครื่องบริการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเชิงอ็อบเจกต์ไปเป็นข้อมูลเว็บ  อภิปรายงานประยุกต์บนเว็บ
รูปแบบใหม่ที่เน้นข้อมูล เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิทัล และการศึกษาทางไกล ในประเด็นที่เกี่ยวกั บ
ฐานข้อมูลเว็บ 
 Semi-structured data models for the web (such as XML), semi-structured data 
management, associated query languages and query systems for web data; query processing and 
optimization over semi-structured data as well as over multiple distributed sources; data 
integration over the Web, warehousing of web data; mappings from relational and object-oriented 
database servers to web data; discussions on some novel data-intensive applications on the web 
such as electronic commerce, digital libraries, and distance education relating to web database 
issues 
 
วศคพ ๔๒๘ การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ ๓ (๒-๒-๕) 
EGCO 428 Mobile Device Programming 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๒๑ ระบบฐานข้อมูล 
 การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่หลักมูล แนวคิดของเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ พ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การควบคุมเครื่องรับรู้
ระยะไกล ระบบบริการเว็บเคลื่อนที่ พัฒนาต้นแบบส าหรับโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยบริการประกาศ 
 Fundamental of the mobile device programming; concept of mobile device technology; 
basic mobile device programming; user-interface design; database connection; remote sensors 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๙๙ 

 

 

 

controlling; mobile web services; develop a prototype for the mobile device application for with 
notification services 
 
วศคพ ๔๕๑ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 451 Cloud Computing  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โครงสร้างเอกสารเชิงวัตถุ หลักพ้ืนฐานของสถาปัตยกรรม
แบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เว็บบนกลุ่มเมฆ ระบบบริการเว็บแบบกลุ่มเมฆ แบบจ าลองการบริการ
บนกลุ่มเทคโนโลยีเสมือนส าหรับประมวลผลแบบการกลุ่มเมฆ บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
       Fundamental concepts of cloud computing; fundamental principles of the cloud 
architecture, web applications development on cloud; web services on cloud, service models for 
cloud computing; virtualization technology for cloud computing, computing services, cloud 
computing services 
 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน/ขั้นสูง 
วศคพ ๓๘๐-๓๘๙ หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (...) ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 380-389   Selected Topics in Computer Engineering (...)  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
 หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยภาควิชาอาจเปิดสอนเอง หรืออาจเสนอ
ให้ภาควิชาอ่ืนเปิดสอนเป็นวิชาพิเศษในแต่ละภาคการศึกษา  อนึ่งต้องระบุชื่อวิชาในวงเล็บด้วย 
 Selected topics in current computer engineering technologies, which could be offered by 
the department or propose to be offered by other departments; the title of the topic is indicated 
in the parenthesis part of the course title 
 
วศคพ ๓๙๓-๓๙๙ หัวข้อพิเศษวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๒-๕) 
EGCO 393-399    Special Topics in Computer Engineering (…) 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยภาควิชาอาจเปิดสอนเอง หรืออาจเสนอ
ให้ภาควิชาอ่ืนเปิดสอนเป็นวิชาพิเศษในแต่ละภาคการศึกษา  อนึ่งต้องระบุชื่อวิชาในวงเล็บด้วย 
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 Special topics in current computer engineering technologies, which could be offered by the 
department or propose to be offered by other departments; the title of the topic is indicated in 
the parenthesis part of the course title 
 
๔. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ฝึกงาน, พิสิฐวิธาน ๑ หน่วยกิต / สหกิจศึกษา ๘ หน่วยกิต 
   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคพ ๓๙๐ การฝึกงานทางวิศวกรรม ๑ (๐-๑๖-๑)  
EGCO 390 Engineering Training 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือที่มีการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมหรืองานประมวลผล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง ทั้งนี้นักศึกษาต้องท ารายงานเสนอ
ต่อภาควิชา รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานจากโรงงานหรือหน่วยงานที่ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งการประเมินผลจะให้เกรด
เป็นพอใจ ("S") หรือไม่พอใจ ("U")  
 Practical training in an industrial factory or an organization with computer-related systems, 
computer control systems, or systems using computer processing; the training with the minimum 
period of 240 hours, takes place in the summer semester; students must present a paper to the 
department, including the report of the training outcome from the employer; the training 
evaluation will be graded as satisfactory (“S”) or unsatisfactory (“U”). 
 
วศคพ ๔๙๓ สหกิจศึกษา ๘ (๐-๔๐-๘)  
EGCO 493 Cooperative Education 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
 บูรณาการและดัดแปลงความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดในชั้นเรียน เพ่ือประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงใน
สภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ เพ่ิมพูนประสบการณ์การท างานและการท างานเป็นทีมภายใต้การดูแลของ
พนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่การท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา การประเมินผลจะให้เกรดเป็นพอใจ ("S") หรือไม่พอใจ ("U")  
 The integration and adaptation of all classroom knowledge into the real practice in 
corporate environment; gain working experience and teamwork experience under the supervision 
of mentors from the companies and advisors from the department, in order to prepare the 
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๑๐๑ 

 

 

 

students for transition from school to work after graduation; the evaluation will be graded as 
satisfactory (“S”) or unsatisfactory (“U”). 
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๑๐๒ 

 

 

 

๓.๒   ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี 

๑ นางสาว ธนัสนี เพียรตระกูล 
 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  
๓-๑๐๒๒-๐๑๘๒x-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-ปริญญาเอก  
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 
๒๕๕๒ 
-ปริญญาโท 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจดัการ
ระบบสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๔๖ 
-ปริญญาตร ี
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๔๓ 
ศ.บ. 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
: ๒๕๔๙ 
บ.บ. (การตลาด) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
: ๒๕๕๔ 

Tanasanee Phienthrakul, 
"Nutrition Monitoring 
System and Activities 
Logging with Daily 
Recording and Mobile 
Accelerometer", Information 
Technology Management 
Society Journal (ITMSOC), 
Transactions on Information 
Technology Management 
(ITMSOC-ITM), Vol 2, No 1 
(2017), pp.6-13, Jan-Dec 
2017. 
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๑๐๓ 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี 

๒ นาย คงฤทธ์ิ หันจางสิทธ์ิ 
 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  
๓-๑๐๑๙-๐๐๓๙x-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-ปริญญาเอก  
Ph.D. (Information 
Technology) University of 
Queensland, Australia : 
๒๕๕๕ 
-ปริญญาโท 
M.S.E. (Electrical 
Engineering) University of 
Pennsylvania, USA : ๒๕๓๘ 
-ปริญญาตร ี
B.S. (Electrical Engineering) 
University of California at 
Irvine, USA : ๒๕๓๗ 

K. Hunchangsith, M.E. 
Biakowski, M. Portmann, 
W.L. Tan, “Analytical Model 
for Approximating Node 
Throughputs in Wireless 
Mesh Networks,” 
International Journal of 
Communication Systems 
(IJCS), Wiley Vol. 7 Issue 5 
pp. 750-762, May 2014. 

๓ นาย สุรทศ ไตรติลานันท์ 
 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓-๓๐๙๙-๐๑๕๑x-xx-x 

รอง
ศาสตราจารย ์

-ปริญญาเอก  
Ph.D. (Information 
Technology) Queensland 
University, Australia : 
๒๕๕๑ 
-ปริญญาโท 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี : ๒๕๔๔ 
-ปริญญาตร ี
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๔๑ 

Tritilanunt S. and 
Ruaysoongnuen S., "Security 
Assessment of Information 
System in Hospital 
Environment". In the 
Proceedings of 5th 
International Conference on 
Network, Communication, 
and Computing (ICNCC), 
Dec. 2016. 
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๑๐๔ 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี 

๔ นาย นภดล  วณิชวรนันท์ 
 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓-๔๑๙๙-๐๐๑๗x-xx-x 

อาจารย์ -ปริญญาเอก  
Ph.D. (Electrical 
Engineering) Wichita State 
University, USA : ๒๕๔๖ 
-ปริญญาโท 
M.S. (Electrical Engineering) 
Wichita State University, 
USA : ๒๕๔๑ 
-ปริญญาตร ี
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง : 
๒๕๓๗ 

ฟัรฮาล เปาะอาแซ, ไพซอล ลา
เตะ, ธนกฤต กังแฮ,  
ชวิน วงศ์ตะกูลจง, นภดล 
วณิชวรนันท,์ “หุ่นยนต์จ าลอง
ภาพสามมิติของสถานท่ีเกดิ
เหตุ”,  Innovation for Crime 
Combating Conference and 
Contest 2016 (I4C-2016), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 9 
มิถุนายน 2559.   

๕ นาย ฆนัท พูลสวัสดิ ์
 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓-๑๐๒๑-๐๑๑๐x-xx-x 

อาจารย์ -ปริญญาโท 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจดัการ
ระบบสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๔๔ 
-ปริญญาตร ี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา)
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๓๗ 

อภิรมย์ ฉายเพิ่มศักดิ์ และ ฆนัท 
พูลสวัสดิ์ “การศึกษาพฤติกรรม
ความกล้าแสดงออกของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาบน
เครือข่ายสังคมออนไลน”์ การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 28 
ประจ าปี 2557, 21-24 
พฤษภาคม 2557, หาดใหญ่ 
สงขลา, หน้า 462-468 
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๑๐๕ 

 

 

 

๓.๒.๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ เลขประจ าตัวประชาชน 

๑ รศ.ดร. รังสิพรรณ 
มฤคทัต 

รอง
ศาสตราจารย ์

- Ph.D. (Computer Science) University of 
Edinburgh, UK : ๒๕๔๖ 
- M.Sc. (Computer Science) University of 
Edinburgh, UK : ๒๕๔๐ 
- สต.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั : ๒๕๓๘ 

๓ ๑๐๐๑ ๐๐๕๑x xx x 

๒ ผศ. ธนดล  
ปริตรานันท์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- M.Sc. (Computation) The University of 
Manchester, Institute of Science and 
Technology, UK : ๒๕๓๖ 
- วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง : ๒๕๓๑ 

๓ ๑๐๐๑ ๐๐๙๗x xx x 

๓ อ.ดร. มิ่งมานสั  
ศิวรักษ ์

อาจารย์ - Ph.D. (Information Engineering) Aston 
University, UK : ๒๕๕๒ 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง : ๒๕๔๖ 

๓ ๑๐๐๔ ๐๐๖๒x xx x 
 

๔ อ.ดร. ลลิตา  
นฤปิยะกุล 

อาจารย์ - Ph.D. (Computer Science) Dalhousie 
University, Canada : ๒๕๕๐ 
- ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี : ๒๕๕๐ 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : ๒๕๔๒ 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหดิล : 
๒๕๔๐ 

๓ ๑๐๒๒ ๐๐๔๒x xx x 
 

๕ อ.ดร.วศิน สุทธิ
ฉายา 

อาจารย์ - Ph.D. (Computer Science) 
Chulalongkorn University : ๒๕๕๖ 
- B.Sc. (Computer Science) 
Chulalongkorn University : ๒๕๕๐ 

๑ ๑๐๐๔ ๐๐๐๕x xx x 
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๑๐๖ 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ เลขประจ าตัวประชาชน 

๖ อ.ดร.นริศ หนหูอม อาจารย์ - วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั : ๒๕๕๖ 
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ : ๒๕๔๗ 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒๕๔๒ 

๓ ๑๐๒๐ ๐๒๗๕x xx x 

๗ อ.ดร.กลกรณ์ วงศ์
ภาติกะเสร ี

อาจารย ์ - Ph.D. (Information Science) Japan 
Advanced Institute of Science and 
Technology : ๒๕๕๖ 
-วศ.ม. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ : ๒๕๕๓ 
- วท.บ. (คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ : ๒๕๕๑ 

๑ ๑๐๐๘ ๐๐๒๓x xx x 

๘ อ.ดร.สเุมธ ยืนยง อาจารย ์ - D.Eng. (Communication and Integrated 
Systems) Tokyo Institute of Technology 
: ๒๕๕๗ 
- M.Eng. (Communication and Integrated 
Systems) Tokyo  Institute of Technology 
: ๒๕๕๔ 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 
๒๕๔๘ 

๓ ๑๐๐๒ ๐๓๐๒x xx x 

 
๓.๒.๓  อาจารย์พิเศษ  

 หลักสูตรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มาสอนในหัวข้อหรือรายวิชาต่างๆ ตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 
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๑๐๗ 

 

 

 

๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
ขั้นตอนในการฝีกงานเริ่มจาก นักศึกษาต้องติดต่อผู้ประกอบการที่ต้องการไปฝึกงาน/สหกิจ เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว
ให้แจ้งที่ภาควิชา และคณะ เพ่ือจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานส่งกลับไปยังผู้ประกอบการ เมื่อนักศึกษา
ฝึกงานจะต้องรายงานความก้าวหน้ามายังภาควิชาทุกๆ ๒ สัปดาห์   ระหว่างที่นักศึกษาฝึกงานจะมีอาจารย์จาก
ภาควิชาเข้าตรวจเยี่ยม  เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานพ่ีเลี้ยงหรือพนักงานที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท/สถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน จะเป็นผู้ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา  นักศึกษาต้องส่งรายงานการฝึกงานฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือประกอบการพิจารณาผลขั้นสุดท้าย 

๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  ๔.๑.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกงาน 
  นักศึกษาผ่านการฝึกงาน โดยมีผลประเมินจากอาจารย์ในภาควิชาและจากหน่วยงานที่นักศึกษา
ฝึกงาน ว่ามีความพึงพอใจในการฝึกงานของนักศึกษาในเกณฑ์ดี นักศึกษาส่งรายงานการฝึกงาน 
  ๔.๑.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของสหกิจศึกษา 
  นักศึกษาผ่านการฝึกสหกิจ โดยมีผลประเมินจากอาจารย์ในภาควิชาและจากหน่วยงานที่นักศึกษา
ฝึกสหกิจ ว่ามีความพึงพอใจในสหกิจศึกษาของนักศึกษาในเกณฑ์ดี นักศึกษาส่งรายงานการฝึกสหกิจ 
 
 ๔.๒  ช่วงเวลา  
             ๔.๒.๑ ช่วงเวลาการฝึกงาน  

ชั้นปีที่ ๓ ภาคฤดูร้อน 
  ๔.๒.๒ ช่วงเวลาสหกิจศึกษา  

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 

 ๔.๓  การจัดเวลาและตารางสอน  
  ๔.๓.๑ การจัดเวลาและตารางสอนการฝึกงาน  
   ๕ วันต่อสัปดาห์ รวมเวลา ๒๔๐ ชั่วโมง 
  ๔.๓.๒ การจัดเวลาและตารางสอนสหกิจศึกษา  
   จัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา รวมเวลา ๖๐๐ ชั่วโมง 
   (จ านวนชั่วโมงท างานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ตกลงกับสถานประกอบการ)     
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๑๐๘ 

 

 

 

 ๔.๔  จ านวนหน่วยกิต  
             ๔.๔.๑ จ านวนหน่วยกิตฝึกงาน  

๑ หน่วยกิต (ทฤษฎี ๐ ชม.   ปฏิบัติ ๑๖ ชม.  เรียนรู-้ค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ ชม. /สัปดาห์) 
  ๔.๔.๒ จ านวนหน่วยกิตสหกิจศึกษา  

๘ หน่วยกิต (ทฤษฎี ๐ ชม.   ปฏิบัติ ๔๐ ชม.  เรียนรู-้ค้นคว้าด้วยตนเอง ๘ ชม. /สัปดาห์) 
 ๔.๕  การเตรียมการ  
             ๔.๕.๑ การเตรียมการฝึกงาน  

- เมื่อเปิดภาคการศึกษาท่ี ๒ ของชั้นปีที่ ๓ นักศึกษาติดต่อสถานที่ฝึกงานเพ่ือขอเข้ารับการ
ฝึกงาน โดยส่งจดหมายและประวัติการศึกษาไปยังสถานประกอบการเพ่ือประกอบการพิจารณา 
บางแห่งอาจมีการเรียกสัมภาษณ์นักศึกษาก่อนการพิจารณาตอบรับ 

- นักศึกษาแจ้งสถานที่ฝึกงานที่ภาควิชา เพ่ือท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน 
- นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศเพ่ือรับฟังแนวทางปฏิบัติในขณะไปฝึกงาน และสอบถามข้อ

สงสัย 
  ๔.๕.๒ การเตรียมการสหกิจศึกษา  

- เมื่อเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๓ นักศึกษาติดต่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา โดยส่ง
จดหมายและประวัติการศึกษาไปยังสถานประกอบการเพ่ือประกอบการพิจารณา 

- นักศึกษาแจ้งสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาที่ภาควิชา เพ่ือท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
- นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศเพ่ือรับฟังแนวทางปฏิบัติในขณะไปฝึกสหกิจศึกษา ชี้แจง

เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องส่งระหว่างฝึก แนวทางการเลือกหัวข้อของโครงงาน และสอบถามข้อสงสัย 
- แต่งตั้งอาจารย์ผู้ท าหน้าที่นิเทศนักศึกษาระหว่างฝึกสหกิจศึกษา  

 
 ๔.๖  กระบวนการประเมิน  
             ๔.๒.๑ การประเมินผลฝึกงาน  

- ประเมินผลโดยพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีแบบฟอร์มส าหรับท าการประเมิน และ
ให้ส่งกลับมายังภาควิชา ให้คะแนนโดยพิจารณาจากจ านวนชั่วโมงที่ไปท าการฝึกงาน ความสามารถ
ทางวิชาการ ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว และความประพฤติระหว่างฝึกงาน โดยให้
น้ าหนักของคะแนนในส่วนนี้ ๔๐% 
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๑๐๙ 

 

 

 

- ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ท าหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งมอบหมายโดยภาควิชาให้ไป
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาหรือสอบถามความคิดเห็นจากพ่ีเลี้ยง ประเมินจากความรับผิดชอบ ความใส่ใจ 
ตรงต่อเวลา และ ความประพฤติ โดยมีคะแนนกลับมารายงานที่ภาควิชาคิดเป็น ๖๐% 

  ๔.๒.๒ การประเมินผลสหกิจศึกษา  
- ประเมินผลโดยพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีแบบฟอร์มส าหรับท าการประเมิน และ

ให้ส่งกลับมายังภาควิชา ให้คะแนนโดยพิจารณาจากจ านวนชั่วโมงที่ไปท าการฝึกสหกิจศึกษา 
ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว ความประพฤติระหว่างฝึกสหกิจ
ศึกษา และคุณภาพของผลงาน โดยให้น้ าหนักของคะแนนในส่วนนี้ ๓๕% 

- ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ท าหน้าที่นิเทศนักศึกษา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ติดตามการฝึกสห
กิจศึกษาของนักศึกษา โดยประเมินจากความรับผิดชอบ ความใส่ใจ ตรงต่อเวลา ความประพฤติ 
ของเขตของงานที่รับผิดชอบ หัวข้อโครงงาน และคุณภาพของผลงาน โดยมีคะแนนกลับมารายงาน
ที่ภาควิชาคิดเป็น ๓๕% 

- ประเมินผลโดยอาจารย์ในภาควิชา หลังจากนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
นักศึกษาต้องน าผลงานระหว่างฝึก กลับมาน าเสนอในภาควิชาหรือเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนรับฟัง และ
ตอบข้อซักถาม โดยมีอาจารย์ในภาควิชาอย่างน้อย ๓ ท่านเป็นผู้พิจารณาให้คะแนน คะแนนจะถูก
น ามาให้น้ าหนักคิดเป็น ๓๐% 

 
๕.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 หัวข้อโครงงานต้องเก่ียวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา มีการใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยที่เหมาะสม นักศึกษาต้องน าเสนอโครงงานและส่งรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ  
การก าหนดหัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การด าเนินโครงงาน การเขียนและน าเสนอ

โครงงาน จริยธรรมการเขียนรายงานและการน าเสนอเพ่ือเผยแพร่ 
 

๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ก าหนด อาจมีพัฒนางานหรือการทดลองเพ่ือแสดงผลลัพธ์ของโครงงาน 

นักศึกษารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์และเขียนสรุปได้ 
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๑๑๐ 

 

 

 

๕.๓  ช่วงเวลา  
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 

๕.๔  จ านวนหน่วยกิต 
๓ หน่วยกิต 
 

๕.๕  การเตรียมการ  
๑. มีวิชาสัมมนาโครงงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท าโครงงาน การเลือกหัวข้อโครงงาน การ

เผยแพร่ผลงาน จรรยาบรรณในการท าโครงงานและการเผยแพร่ผลงาน 
๒. ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและคณะกรรมการสอบโครงงาน ก าหนดชั่วโมงการให้

ค าแนะน าและช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักศึกษา 
 

๕.๖  กระบวนการประเมินผล   
๑. หัวข้อโครงงานต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงร่างโครงงาน 
๒. ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้า การสอบ การน าเสนอโครงงาน และรูปเล่มโครงงาน 
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๑๑๑ 

 

 

 

หมวดที่ ๔.     
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

มีลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 
M – Mastery เป็นนายของตน )เชี่ยวชาญ รอบรู้(  
A – Altruism  มุ่งผลเพื่อผู้อื่น 
H – Harmony  กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
I – Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
D – Determination  แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ 
O – Originality  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
L – Leadership  ใฝุใจเป็นผู้น า 

๑. ผู้สอนสอดแทรกแนวคิดและการ
ปฏิบัติ ตามวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยในชั้นเรียน 
๒. จัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

Graduate Attributes: Mahidol University   
T-Shaped: Breadth & Depth รู้แจ้ง รู้จริงทั้งด้านกว้างและลึก 
Globally Talented มีทักษะ ประสบการณ์                    
 สามารถแข่งขันได้ระดับโลก 
Socially Contributing มีจิตสาธารณะ สามารถท า 
 ประโยชน์ให้สังคม 
Entrepreneurially Minded กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ  
 สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง 

๑. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งใน
ด้านความรู้ทางวิชาการ และ 
ประสบการณ์ทัว่ไปในการด าเนินชีวิต 
รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษามี
ทักษะและความรู้รอบตัวทั่วไป 
๒. ส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานเพ่ือ
แข่งกันทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
๓. จัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วย
ท าประโยชน์ให้กับสังคม 
๔. จัดการประกวดทักษะความสามารถ
ด้านต่างๆ ภายในภาควิชา 
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๑๑๒ 

 

 

 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
แสดงในภาคผนวก ๓ 

 
๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๓.๑ แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบ และเพ่ือความสะดวกในการประเมิน จึงได้

ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนไว้ทั้งสิ้น ๑๓ รูปแบบ ได้แก่ 
๑. บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  – ผู้สอนอธิบายประเด็นหรือสาระต่างๆ ระหว่างนั้นอาจมีปฏิสัมพันธ์กับ

นักศึกษาช่วงสั้นๆ เช่น การซักถามให้นักศึกษาตอบค าถามสั้นๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ือตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักศึกษา นักศึกษาจะเรียนรู้ประเด็นหรือสาระต่างๆจากการฟังและคิดตาม 

๒. อภิปรายกลุ่มย่อย  – ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่มย่อย เพ่ือตอบค าถามหรือโจทย์
ปัญหาที่มอบหมาย นักศึกษาต้องวิเคราะห์ค าถามหรือโจทย์ปัญหา แล้วประยุกต์ความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่ เพ่ือ
สังเคราะห์ค าตอบหรือแนวทางแก้ปัญหา นักศึกษาต้องใช้กระบวนการกลุ่มและความสามารถในการสื่อสารทั้งในการ
ฟังและการพูดคุยระหว่างการท างานในกลุ่ม 

๓. ฝึกปฏิบัติ  – ผู้สอนใช้เวลาช่วงหนึ่งของการสอนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ เพ่ือเสริมความรู้ความ
เข้าใจภาคทฤษฎี หรือเพ่ือให้สามารถสร้างผลงานได้ด้วยตนเอง 

๔. อภิปรายผลการปฏิบัติ – ผู้สอนใช้เวลาช่วงหนึ่งของการสอน ก่อนหรือหลังฝึกปฎิบัติ ให้นักศึกษา
น าเสนอรายงานหรือข้อมูลจาการปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบความรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา นักศึกษาต้องมี
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลเพื่อน าเสนอ และความสามารถในการสื่อสาร  

๕. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือตอบค าถามรายบุคคล  – ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละคน
ท าแบบทดสอบหรือตอบค าถามด้วยตนเองในช่วงหนึ่งของการสอนหรือนอกเวลาสอน นักศึกษาต้องวิเคราะห์ค าถาม
หรือโจทย์ปัญหาแล้วประยุกต์ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีมีอยู่ เพ่ือสังเคราะห์ค าตอบหรือแนวทางแก้ปัญหา 

๖. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือตอบค าถามเป็นกลุ่ม  – ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบหรือตอบค าถามโดยท างานเป็นกลุ่ม นักศึกษาต้องวิเคราะห์ค าถามหรือโจทย์ปัญหาแล้วประยุกต์ความรู้
หรือประสบการณ์ที่มีอยู่ เพ่ือสังเคราะห์ค าตอบหรือแนวทางแก้ปัญหา นักศึกษาต้องใช้กระบวนการกลุ่มและ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งในการฟังและการพูดคุยระหว่างการท างานในกลุ่ม 

๗. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุปเป็นผลงานรายบุคคล  – ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละคน
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง นักศึกษาต้องสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่ก าหนดให้หรือที่หาเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความรู้หรือ
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๑๑๓ 

 

 

 

ประสบการณ์ที่มีอยู่ แล้วสังเคราะห์หรือประมวลเป็นความรู้ของตนเอง จัดท าเป็นผลงานในรูปแบบรายงานหรือ
ประมวลผลข้อมูลและสื่อสารออกมาในรูปแบบเอกสาร 

๘. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุปเป็นผลงานกลุ่ม – ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาท าแบบทดสอบ
หรือตอบค าถามโดยท างานเป็นกลุ่ม นักศึกษาทั้งกลุ่มจะช่วยกันสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่ก าหนดให้หรือที่หา เอง 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่ แล้วสังเคราะห์หรือประมวลช้อมูลเป็นความรู้ของกลุ่ม จัดท าเป็น
ผลงานในรูปแบบรายงานหรือประมวลผลข้อมูลและสื่อสารออกมาในรูปแบบเอกสาร นักศึกษาต้องใช้กระบวนการ
กลุ่มและความสามารถในการสื่อสารทั้งในการฟังและการพูดคุยระหว่างการท างานในกลุ่ม  

๙. น าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสื่อ – ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาน าเสนอรายงานหรือผลงานด้วย
วาจา อาจเป็นรายงานหรือผลงานที่เกิดจากงานบุคคลหรืองานกลุ่ม นักศึกษาต้องแสดงความสามารถในการน าเสนอ
ข้อมูล และความสามารถในการสื่อสารโดยเฉพาะการพูด นักศึกษาคนอ่ืนๆในชั้นเรียนต้องใช้ความสามารถในการฟัง 
เพ่ือให้ได้เรียนรู้ข้อมูลจากการน าเสนอ 

๑๐. ฝึกแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  – ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามที่ตกลงกัน
ไว้ เช่น ความตรงต่อเวลามในการเข้าเรียน การส่งงานตรงเวลา ความมีระเบียบวินัยในการแต่งกาย การเข้าเรียน หรือ
การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่เหมาะสมในวิชาชีพวิศรกร 

๑๑. กรณีศึกษา – ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจริงหรือถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยพบเจอ และ
อภิปรายร่วมกับนักศึกษา นักศึกษาต้องใช้ความสามารถในการฟัง คิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นผ่านการ
พูดคุยกับผู้สอน   

๑๒. สาธิตดูงาน – ผู้สอนจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการดูและสังเกตการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์จริงหรือจ าลอง ทั้งที่อยู่ในหรือนอกสถานศึกษา นักศึกษาอาจไม่มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติเองหรืออาจมีเพียง
กลุ่มน้อยที่ได้ปฏิบัติ นักศึกษาจะได้ข้อมูลที่เป็นความรู้จากการดู สังเกต และ ซักถาม  

๑๓. ฝึกงาน  – ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานที่จริง ที่ได้รับการติดต่อไว้ โดยมีพ่ี
เลี้ยงคอยดูแลให้ค าแนะน า นักศึกษาจะได้ท างานจริงในสถานที่จริง โดยอาจได้รับการมอบหมายให้ท าเป็นผลงานใหม่ 
หรือไปช่วยเหลือโครงงานเดิมที่ท ากันอยู่ในสถานปฏิบัติงานนั้น นักศึกษาต้องใช้ความรู้ความสามารถจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ความสามารถในการเรียนรู้ และความสามารถในการสื่อสาร เพ่ือเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก
การท างาน 
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๑๑๔ 

 

 

 

๓.๒ การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
ผู้สอนจะท าการประเมินผู้เรียนให้เหมาะสมกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยได้ก าหนดรูปแบบการ

ประเมินไว้ ๑๕ รูปแบบ ได้แก่ 
๑. สอบข้อเขียนแบบปรนัย  – ข้อสอบแบบปรนัยที่มีตัวเลือกให้นักศึกษาตอบ เพ่ือประเมินความรู้ของ

นักศึกษา 
๒. สอบข้อเขียนแบบอัตนัย  – ข้อสอบแบบอัตนัยที่ให้นักศึกษาตอบค าถามสั้นๆ หรืออธิบายเหตุผล 

เพ่ือประเมินความรู้หรือวิธีคิดของนักศึกษา 
๓. สอบปฏิบัติ  – ข้อสอบที่ผู้สอนออกให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติโดยการเขียนโปรแกรมหรือใช้โปรแกรม

ประยุกต์ เพ่ือแสดงให้ผู้สอนเห็นว่านักศึกษาสามารถผลิตผลงาน หรือปฏิบัติได้ตามที่มอบหมาย 
๔. สอบปากเปล่า  – ข้อสอบหรือค าถามที่ผู้สอนออกให้นักศึกษาตอบปากเปล่าเพ่ือประเมินความรู้หรือ

วิธีคิดของนักศึกษา 
๕. ผลทดสอบรายบุคคล – แบบทดสอบท่ีนักศึกษาท าตามที่ผู้สอนมอบหมาย 
๖. ผลทดสอบรายกลุ่ม – แบบทดสอบท่ีนักศึกษาในกลุ่มช่วยกันท าตามที่ผู้สอนมอบหมาย 
๗. ผลรายงานหรือโครงงานรายบุคคล – ผลงานที่นักศึกษาท าตามที่ผู้สอนมอบหมาย 
๘. ผลรายงานหรือโครงงานรายกลุ่ม – ผลงานที่นักศึกษาในกลุ่มช่วยกันท าตามที่ผู้สอนมอบหมาย 
๙. ผลการน าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสื่อ  – บันทึกข้อมูลการน าเสนอรายงานหรือผลงานที่เกิดจาก

งานที่นักศึกษาท าตามที่ผู้สอนมอบหมาย และน าเสนอด้วยวาจาและสื่อ เป็นการประเมินทั้งเนื้อหาที่น าเสนอและ
ทักษะการสื่อสาร 

๑๐. สังเกตการท างานกลุ่ม  – บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการท างานกลุ่มของนักศึกษา และการ
อภิปรายของนักศึกษาภายในกลุ่ม 

๑๑. อภิปรายผลการปฏิบัติ – บันทึกข้อมูลของผู้สอนเมื่อให้นักศึกษาน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติ 
เพ่ือตรวจสอบและดูพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑๒. บันทึกการแสดงออกพฤติกรรม  – บันทึกข้อมูลที่ผู้สอนใช้ตรวจสอบการแสดงพฤติกรรมของ
นักศึกษาตามข้อตกลง 

๑๓. สังเกตในสถานการณ์จ าลอง – บันทึกข้อมูลของผู้ประเมินที่ได้จากการสังเกตการท างานของ
นักศึกษาในสถานการณ์จ าลอง 

๑๔. สังเกตในสถานการณ์จริง – บันทึกข้อมูลของผู้ประเมินที่ได้จากการสังเกตการท างานของนักศึกษา
ในสถานการณ์จริง 

๑๕. สังเกตในสถานการณ์จริงจากผู้ร่วมงาน – บันทึกข้อมูลจากผู้ที่มีโอกาสท างานใกล้ชิดกับนักศึกษา 
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๑๑๕ 

 

 

 

 ๓.๓ ตัวอย่างวิธีจัดการเรียนการสอนและวิธีประเมินผลที่แนะน า 
 

วิธีจัดการเรียนการสอน 
วิธีประเมินผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ 
๑. บรรยายแบบปฏิสมัพันธ์               
๒. อภิปรายกลุ่มย่อย                
๓. ฝึกปฏิบัต ิ             
๔. อภิปรายผลการปฏิบัต ิ 

               
๕. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือตอบ
ค าถามรายบุคคล                 
๖. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือตอบ
ค าถามเป็นกลุ่ม                 
๗. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมลูและสรุป
เป็นผลงานรายบุคคล                 
๘. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมลูและสรุป
เป็นผลงานกลุ่ม                 
๙. น าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสือ่  

               
๑๐. ฝึกแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  

               
๑๑. กรณีศึกษา               
๑๒. สาธิตดูงาน 

              
๑๓. ฝึกงาน                           

 
๓.๔ ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับ กลยุทธ์การสอน และ กลยุทธการวัด

และประเมินผล   
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO1: แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรม
ที่ดี ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับด้าน
วิศวกรรม เคารพในกฎเกณฑ์ของ
องค์กร สังคม และ เคารพในสิทธิ์และ

๑๐. ฝึกแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  
๑๑. กรณีศึกษา 
๑๒. สาธิตดูงาน 
๑๓. ฝึกงาน 

๑๒. บันทึกการแสดงออกพฤติกรรม 
๑๓. สังเกตในสถานการณ์จ าลอง  
๑๔. สังเกตในสถานการณ์จริง  
๑๕. สังเกตในสถานการณ์จริงจาก
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๑๑๖ 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
คุณค่าของผู้อื่น ผู้ร่วมงาน 
PLO2: วิเคราะห์ผลกระทบทาง
จริยธรรมของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และ 
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่
มีต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

๑. บรรยายแบบปฏิสัมพนัธ์ 
๒. อภิปรายกลุ่มย่อย  
๓. ฝึกปฏิบัต ิ
๔. อภิปรายผลการปฏบิัติ  
๙. น าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสื่อ  

๑. สอบข้อเขียนแบบปรนัย  
๒. สอบข้อเขียนแบบอัตนัย  
๓. สอบปฏิบัติ  
๔. สอบปากเปลา่  
๙. การน าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสื่อ 

PLO3: ใช้ทักษะ ความรู้ และเครื่องมือ
ทางดา้นวิศวกรรมที่เหมาะสม ส าหรับ
การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพใน
งานประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ 

๑. บรรยายแบบปฏิสัมพนัธ์ 
๒. อภิปรายกลุ่มย่อย  
๓. ฝึกปฏิบัต ิ
๔. อภิปรายผลการปฏบิัติ  
๕. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือ
ตอบค าถามรายบุคคล  
๖. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือ
ตอบค าถามเป็นกลุ่ม  
๗. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุป
เป็นผลงานรายบุคคล  
๘. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุป
เป็นผลงานกลุ่ม  

๑. สอบข้อเขียนแบบปรนัย  
๒. สอบข้อเขียนแบบอัตนัย  
๓. สอบปฏิบัติ  
๔. สอบปากเปลา่  
๕. ผลทดสอบรายบุคคล  
๖. ผลทดสอบรายกลุ่ม  
๗. ผลรายงานหรือโครงงานรายบุคคล  
๘. ผลรายงานหรือโครงงานรายกลุ่ม  
๑๑. อภิปรายผลการปฏิบตั ิ

PLO4: ออกแบบและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
ปรับปรุงการท างานในด้านที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ 

๑. บรรยายแบบปฏิสัมพนัธ์ 
๒. อภิปรายกลุ่มย่อย  
๓. ฝึกปฏิบัต ิ
๔. อภิปรายผลการปฏบิัติ  
๕. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือ
ตอบค าถามรายบุคคล  
๖. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือ
ตอบค าถามเป็นกลุ่ม  
๗. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุป
เป็นผลงานรายบุคคล  
๘. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุป

๑. สอบข้อเขียนแบบปรนัย  
๒. สอบข้อเขียนแบบอัตนัย  
๓. สอบปฏิบัติ  
๔. สอบปากเปลา่  
๕. ผลทดสอบรายบุคคล  
๖. ผลทดสอบรายกลุ่ม  
๗. ผลรายงานหรือโครงงานรายบุคคล  
๘. ผลรายงานหรือโครงงานรายกลุ่ม  
๑๑. อภิปรายผลการปฏิบตั ิ
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๑๑๗ 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
เป็นผลงานกลุ่ม  

PLO5: ประยุกต์ความรู้ดา้นวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในศาสตร์
ด้านอื่นๆ โดยสามารถค้นหาข้อมูลที่
เก่ียวข้องเพื่อเรียนรู้และน าความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ได ้

๑. บรรยายแบบปฏิสัมพนัธ์ 
๒. อภิปรายกลุ่มย่อย  
๓. ฝึกปฏิบัต ิ
๔. อภิปรายผลการปฏบิัติ  
๕. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือ
ตอบค าถามรายบุคคล  
๖. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือ
ตอบค าถามเป็นกลุ่ม  
๗. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุป
เป็นผลงานรายบุคคล  
๘. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุป
เป็นผลงานกลุ่ม  

๑. สอบข้อเขียนแบบปรนัย  
๒. สอบข้อเขียนแบบอัตนัย  
๓. สอบปฏิบัติ  
๔. สอบปากเปลา่  
๕. ผลทดสอบรายบุคคล  
๖. ผลทดสอบรายกลุ่ม  
๗. ผลรายงานหรือโครงงานรายบุคคล  
๘. ผลรายงานหรือโครงงานรายกลุ่ม  
๑๑. อภิปรายผลการปฏิบตั ิ

PLO6: วิเคราะห์ปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ สรุปความตอ้งการ
ด้านคอมพิวเตอร์ ระบุความรู้และ
เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมที่
เหมาะสมส าหรับการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. บรรยายแบบปฏิสัมพนัธ์ 
๒. อภิปรายกลุ่มย่อย  
๓. ฝึกปฏิบัต ิ
๔. อภิปรายผลการปฏบิัติ  
๕. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือ
ตอบค าถามรายบุคคล  
๖. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือ
ตอบค าถามเป็นกลุ่ม  
๗. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุป
เป็นผลงานรายบุคคล  
๘. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุป
เป็นผลงานกลุ่ม  
๑๒. สาธิตดูงาน 
๑๓. ฝึกงาน 

๑  .สอบข้อเขียนแบบปรนัย  
๒. สอบข้อเขียนแบบอัตนัย  
๓. สอบปฏิบัติ  
๔. สอบปากเปลา่  
๕. ผลทดสอบรายบุคคล  
๖. ผลทดสอบรายกลุ่ม  
๗. ผลรายงานหรือโครงงานรายบุคคล  
๘. ผลรายงานหรือโครงงานรายกลุ่ม  
๑๑. อภิปรายผลการปฏิบตั ิ
๑๓. สังเกตในสถานการณ์จ าลอง  
๑๔. สังเกตในสถานการณ์จริง 

PLO7: วางแผนการทดลอง ท าการ
ทดลอง แปลผล วิเคราะห์ผล และ

๑. บรรยายแบบปฏิสัมพนัธ์ 
๒. อภิปรายกลุ่มย่อย  

๑. สอบข้อเขียนแบบปรนัย  
๒. สอบข้อเขียนแบบอัตนัย  
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๑๑๘ 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
สรุปผล เพื่อทดสอบระบบที่เก่ียวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถวางแผน
และตัดสนิใจได้อย่างเป็นระบบ 

๓. ฝึกปฏิบัต ิ
๔. อภิปรายผลการปฏบิัติ  
๙. น าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสื่อ  

๓. สอบปฏิบัติ  
๔. สอบปากเปลา่  
๙. การน าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสื่อ 

PLO8: ริเริ่มโครงงานที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดย
เลือกใช้วิธีความรู้ เคร่ืองมือ และ
ทักษะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม 

๑. บรรยายแบบปฏิสัมพนัธ์ 
๒. อภิปรายกลุ่มย่อย  
๓. ฝึกปฏิบัต ิ
๔. อภิปรายผลการปฏบิัติ  
๙. น าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสื่อ  

๑. สอบข้อเขียนแบบปรนัย  
๒. สอบข้อเขียนแบบอัตนัย  
๓. สอบปฏิบัติ  
๔. สอบปากเปลา่  
๙. การน าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสื่อ 

PLO9: แสดงออกถึงทักษะในการ
สื่อสารที่ดีกับกลุ่มวิศวกรที่หลากหลาย 
และเลือกวิธีการที่เหมาะสมส าหรับ
การน าเสนอทัง้แบบปากเปล่าและการ
เขียน 

๒. อภิปรายกลุ่มย่อย  
๖. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือ
ตอบค าถามเป็นกลุ่ม  
๘. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุป
เป็นผลงานกลุ่ม  
๑๐. ฝึกแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  
๑๑. กรณีศึกษา 
๑๒. สาธิตดูงาน  

๖. ผลทดสอบรายกลุ่ม  
๘. ผลรายงานหรือโครงงานรายกลุ่ม  
๑๐. สังเกตการท างานกลุ่ม 
๑๒. บันทึกการแสดงออกพฤติกรรม 
๑๓. สังเกตในสถานการณ์จ าลอง  
๑๔. สังเกตในสถานการณ์จริง  
๑๕. สังเกตในสถานการณ์จริงจาก
ผู้ร่วมงาน 

PLO10: แสดงออกถึงทักษะในการ
ท างานเปน็ทีมร่วมกับผู้อื่น ทั้งในสาย
อาชีพที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และสายอาชีพอื่นที่
เก่ียวข้อง รู้บทบาทและเป็นประโยชน์
แก่ทีม ทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้าม 

๒. อภิปรายกลุ่มย่อย  
๖. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือ
ตอบค าถามเป็นกลุ่ม  
๘. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุป
เป็นผลงานกลุ่ม  
๑๐. ฝึกแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  
๑๑. กรณีศึกษา 
๑๒. สาธิตดูงาน  

๖. ผลทดสอบรายกลุ่ม  
๘. ผลรายงานหรือโครงงานรายกลุ่ม  
๑๐. สังเกตการท างานกลุ่ม 
๑๒. บันทึกการแสดงออกพฤติกรรม 
๑๓. สังเกตในสถานการณ์จ าลอง  
๑๔. สังเกตในสถานการณ์จริง  
๑๕. สังเกตในสถานการณ์จริงจาก
ผู้ร่วมงาน 

PLO11: บูรณาการความรู้ทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ 
เพื่อปรับปรุงขั้นตอนวิธีในการท างาน
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

๑. บรรยายแบบปฏิสัมพนัธ์ 
๒. อภิปรายกลุ่มย่อย  
๓. ฝึกปฏิบัต ิ
๔. อภิปรายผลการปฏบิัติ  
๖. มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือ

๑. สอบข้อเขียนแบบปรนัย  
๒. สอบข้อเขียนแบบอัตนัย  
๓. สอบปฏิบัติ  
๔. สอบปากเปลา่  
๙. การน าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสื่อ  
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๑๑๙ 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
สร้างสรรค ์ ตอบค าถามเป็นกลุ่ม  

๘. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุป
เป็นผลงานกลุ่ม  
๙. น าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสื่อ 

๑๐. สังเกตการท างานกลุ่ม 
๑๑. อภิปรายผลการปฏิบตั ิ

PLO12:  อธิบายเทคโนโลยีใหมท่ี่
เก่ียวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบจาก
การติดตามความรู้ในดา้นที่เก่ียวข้อง 
เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หรือ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมได ้

๑. บรรยายแบบปฏิสัมพนัธ์ 
๒. อภิปรายกลุ่มย่อย  
๓. ฝึกปฏิบัต ิ
๔. อภิปรายผลการปฏบิัติ  
๙. น าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสื่อ  

๑. สอบข้อเขียนแบบปรนัย  
๒. สอบข้อเขียนแบบอัตนัย  
๓. สอบปฏิบัติ  
๔. สอบปากเปลา่  
๙. การน าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสื่อ 
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๑๒๐ 

 

 

 

๓.๔ ตารางสอดคล้องระหว่างวิธีประเมินผลและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แยก 6 ด้านตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

วิธีประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ด้านที่ ๑  ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓ ด้านที่ ๔ ด้านที่ ๕ ด้านที่ ๖ 
คุณธรรม
จริยธรรม  

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา  

ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

๑. สอบข้อเขียนแบบปรนัย  
     

๒. สอบข้อเขียนแบบอัตนัย  
     

๓. สอบปฏิบัต ิ 
     

๔. สอบปากเปล่า  
     

๕. ผลทดสอบรายบุคคล  
     

  

๖. ผลทดสอบรายกลุ่ม  
     

  

๗. ผลรายงานหรือโครงงานรายบคุคล  
     

  

๘. ผลรายงานหรือโครงงานรายกลุ่ม  
     

  

๙. การน าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสื่อ  
   

 

๑๐. สังเกตการท างานกลุ่ม 
       

๑๑. อภิปรายผลการปฏิบตั ิ
       

๑๒. บันทึกการแสดงออกพฤติกรรม      
  

๑๓. สังเกตในสถานการณ์จ าลอง       
  

๑๔. สังเกตในสถานการณ์จริง       
  

๑๕. สังเกตในสถานการณ์จริงจาก
ผู้ร่วมงาน  
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๑๒๑ 

 

 

 

หมวดที่ ๕.   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา             
และปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี และท่ีเกี่ยวข้อง  
 ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีแต้มประจ า ดังนี้   
  สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจ า    
 สัญลักษณ์ แต้มประจ า 
 A ๔.๐๐ 
 B + ๓.๕๐ 
 B ๓.๐๐ 
 C+ ๒.๕๐ 
 C ๒.๐๐ 
 D + ๑.๕๐ 
 D ๑.๐๐ 
 F ๐.๐๐  
  สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจ า 
  ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
 สัญลักษณ์ ความหมาย 
 AU การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
      I รอการประเมินผล (Incomplete) 
 O โดดเด่น (Outstanding) 
 P การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress) 
 S พอใจ (Satisfactory) 
 T การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit) 
 U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
 W ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
 X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
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๑๒๒ 

 

 

 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
และหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณภาพภายใน
คณะ โดยมีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้าน
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.๑) เป็นอย่างน้อยโดยด าเนินการทั้งการทวนสอบ
ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๑.๑ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชา ภาควิชาด าเนินการโดยมอบหมายให้
คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของรายวิชาในหลักสูตรทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ตามเกณฑ์การคัดเลือกรายวิชาที่คณะกรรมการหลักสูตรก าหนด  
โดยการสุ่มประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน และมีแนวทางการทวนสอบระดับรายวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

๒.๑.๑.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 คณะกรรมการหลักสูตร ทวนสอบความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชา (Course 

Learning Outcomes: CLOs) กับวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: 
PLOs) ในประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

- การตรวจสอบข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดหรือไม่  
- การทวนสอบความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือการประเมิน ที่สอดคล้องกับที่ก าหนดใน

รายละเอียดของรายวิชา  
- การทวนสอบความเหมาะสมของการตรวจให้คะแนนจากสมุดค าตอบของนักศึกษา ที่มาของ

เกรด และกระบวนการตัดเกรด แบบฟอร์มการให้คะแนน  
- การตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ  
- การพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา  
- การพิจารณาความเหมาะสมของการมอบหมาย และประเมินรายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ที่ให้

ผู้เรียนท า  
- การตรวจสอบผลการสอบ ผลการประเมินการท าโครงงาน การท าปฏิบัติการ การฝึกงานและ/

หรือการส ารวจภาคสนามของนักศึกษา  
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๑๒๓ 

 

 

 

- การตรวจสอบแบบฟอร์มการให้คะแนนการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)  
- การตรวจสอบการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา  
- การตรวจสอบรายงานและหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษา  
- การตรวจสอบการประเมินด้วยวิธีอ่ืนที่ก าหนดในรายละเอียดวิชา (มคอ.๓ และ ๔)  
- การตรวจสอบการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) 

๒.๑.๑.๒ การทวนสอบการประเมินของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนของอาจารย์  
 คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยว กับ

ประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ 
- วิธีการสอน 
- การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ  
- การทวนสอบข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา  
- การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา  
- การสังเกตพฤติกรรมและการตอบโต้รวมทั้งการสะท้อนคิดของนักศึกษา 

๒.๑.๑.๓ การทวนสอบจากการสัมภาษณ์อาจารย์  
 คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน การรายงานรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน

และ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
๒.๒.๑ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรครอบคลุม ผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.๑) อย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการ
ประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็น
การพิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ภาควิชาด าเนินการทวนสอบภาพรวมของหลักสูตรตลอดการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบการ
บริหารและด าเนินการของหลักสูตรว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education 
Objectives: PEOs) และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs)   ท าการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปใช้รายงานผลการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนและปรับปรุงหลักสูตร   มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา 
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๑๒๔ 

 

 

 

เพ่ือรวบรวมข้อมูล ทบทวน ตรวจสอบผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยการทวนสอบภายใน
ภาควิชาจะพิจารณาจาก ๓ ส่วนได้แก ่ 

๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
- การสอบประมวลความรู้ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
- งานที่ได้รับมอบหมาย  
๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
-  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าท างาน 
- ผลงานที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ รางวัลจากการประกวดโครงงาน 
๓. การทวนสอบมาตรฐานหลักสูตรจากศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือ

ศึกษาต่อ และความทันสมัยของหลักสูตร  
- ความพร้อมของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 

 
เมื่อครบเวลาการใช้หลักสูตรมีการทวนสอบหลักสูตรโดยการประเมินและรวบรวมผลจากผู้มีส่วนร่วมในการ

ใช้หลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอาศัยเครื่องมือ 
ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมการประเมินผลหลักสูตร เป็นต้น โดยการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวทางและวิธีการดังนี้ 

- การประเมินตนเองโดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (Senior Exit Survey) เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด (PLOs) 

- การส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวังของนักศึกษาที่มี
ต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา ซึ่งสอบถามจากนักศึกษาทุกชั้นปี 

- การประเมินและติดตามผลบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การส ารวจภาวะการได้งานท าของ
บัณฑิต (ภายใน ๑ ปี)  โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า 
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

- การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
เช่น การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ 
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๑๒๕ 

 

 

 

- การประเมินคุณภาพหลักสูตร (เมื่อครบวงรอบ) เช่น มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้ประกอบการ และศิษย์เก่า มาประเมินหลักสูตร มีการประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึ งพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ มีการ
ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ภาควิชาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
โดยมีหน้าที่ 

(๑) ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา/หลักสูตร เพ่ือ
การตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

(๒) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบระดับรายวิชาประจ าภาคการศึกษาและระดับหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้เกี่ยวข้อง  

(๓) ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนต้องเตรียมและแจ้งให้
ทราบเพ่ือการเตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วน
อ่ืนๆ และก าหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือการ
เตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.๗) ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา  

(๔) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
(๕) จัดท ารายงานสรุปผลการทวนสอบทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรจากภาควิชาเสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ดังนี้  

๑. สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
๒. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ 
๓. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 
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๑๒๖ 

 

 

 

๔. การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ใน

กรณีต่างๆ ที่นักศึกษาไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใดๆ นักศึกษามีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยท าเป็น
หนังสือและลงลายมือชื่อของตนเองในหนังสือ ยื่นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ ๐๒-
๘๘๙๒๑๓๘ ทั้งนี้ ยื่นอุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น  เมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ์เพ่ือพิจารณาและวินิจฉัยภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ คณะกรรมการ
ด าเนินการวินิจฉัยและแจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
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๑๒๗ 

 

 

 

หมวดที่ ๖.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

๑.๑ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้เข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานต้นสังกัด 
๑.๒ แนะน าหลักสูตร บทบาทของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 
๑.๓ แนะน าระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกระบวนการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
ดังนี้ 

๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
๒.๑.๑ กระตุ้นให้อาจารย์จัดท าแผนการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน และ

ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๒.๑.๒ สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการออกข้อสอบและการประเมินผล 

การใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนต่างๆ  
๒.๑.๓  จัดให้มีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์เกี่ยวกับการเรียนการสอนทั่วไป 
 

๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
๒.๒.๑ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
๒.๒.๒ กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๒.๒.๓ ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ นอกเหนือไปจากเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
๒.๒.๔ สนับสนุนการฝึกอบรม การดูงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประชุมวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
๒.๒.๕  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัดและ

การประเมินผล 
 
๓. ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งชี้  
 ๓.๑ อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) เข้ารับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

๓.๒ อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๓.๓ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑๒๘ 

 

 

 

หมวดที่ ๗.   การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 
๑. การก ากับมาตรฐาน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การ
ด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษา (Criteria for Educational Performance Excellence หรือ EdPEx) และการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET (Accreditation Board for Engineering and 
Technology: ABET) มีนโยบายให้ปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่มุ่งเน้น Outcome 
Based Education และการบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ
เกณฑม์าตรฐาน AUN-QA/ABET โดยมีคณะกรรมการประจ าส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนา
ด้านการศึกษาท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารงานของหลักสูตรในภาพรวม การควบคุมดูแลระดับภาควิชาท าหน้าที่
โดยคณะกรรมการภาควิชา และคณะกรรมการหลักสูตรเป็นผู้ท าหน้าที่บริหารหลักสูตร ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
๒. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ จากอัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา  ๔ ปี และภาวะการมี
งานท า การประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา   

นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดตามความต้องการและความคาดหวังขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และ
ต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานประกอบการ ที่รับนักศึกษา
เข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา/ท างาน งานบริหารการศึกษาด าเนินการจัดงาน Jobfair ทุกปีการศึกษา โดยเรียนเชิญสถาน
ประกอบการและศิษย์เก่าท่ีท างานอยู่ในสถานประกอบการเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง               

ส าหรับผลการประเมินและความต้องการและความคาดหวัง ผลการประเมิน Student Outcome และ การ
ประเมิน Program Educational Objective จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา 
คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือน าข้อมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
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๑๒๙ 

 

 

 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
๑) ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
๒) ร้อยละของการได้งานท าของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลา ๑ ปี 
๓) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
๓. นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร และการสร้างกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้  

๑. กระบวนการรับนักศึกษา   ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในการคัดเลือกจากระบบ T-CAS โดยมี
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของนักศึกษา คณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาให้ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ  เช่น ผลคะแนนการสอบ (คะแนน O-Net, 
GAT และ PAT) เพ่ือแสดงความพร้อมด้านปัญญา การตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทาง
สุขภาพกาย  โดยในทุกปีการศึกษาจะสรุปผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป 

๒. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับ
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแนะแนวเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีในการเยี่ยมชมคณะผ่านกิจกรรมการจัดงาน
เปิดบ้าน (Open House) กิจกรรมค่ายวิชาการของทุกสาขาวิชา มีส่วนช่วยจูงใจให้ผู้ที่จะมาเป็นนักศึกษาในอนาคต
สนใจและอยากเข้าศึกษาเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการให้นักศึกษา นอกจากนี้ ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการรับ
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโดยการปรับพ้ืนฐานด้านวิชาการ
ก่อนการเปิดภาคการศึกษา เพ่ือสร้างความผูกพันกับนักศึกษาและเป็นกลไกที่สนับสนุนนักศึกษาด้านการเรียนการ
สอน 

๓. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นความส าคัญของ
กระบวนการพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  และตามเกณฑ์
มาตรฐาน ABET เช่น การเปิดโอกาศให้นักศึกษาร่วมเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานและสมาชิกชมรมต่าง ๆ  
มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทุกระดับ เช่นกิจกรรมกีฬ า กิจกรรมค่ายทาง
วิชาการ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน เช่น การน านักศึกษา
ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกงานภาคฤดูร้อน การท างานโครงการจากโจทย์จริงของสถานประกอบการเพ่ือเป็น
การพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน  
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๑๓๐ 

 

 

 

๔. การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน า
นักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน  ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อภาคการศึกษา อาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับค าปรึกษาไว้หรือผ่าน
ช่องทางอ่ืน ๆ  ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาปรึกษาด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตต่าง ๆ กรณีที่มีปัญหาใน
การเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง การให้ค าแนะน า
ด้านการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่นักศึกษา 

๕. ระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา   นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียน ทั้งเรื่องทั่วไปหรือผล
การประเมินสามารถอุทธรณ์ได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท า
หน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ หรือยื่นใบค าร้องเป็นหนังสือเพ่ือเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ 

นอกจากนี้ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อย่างต่อเนื่องทุก
ปีการศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินดังกล่าวปรับปรุง พัฒนา กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
๑) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก 

คะแนนเต็ม ๕ 
๒) แต้มเฉลี่ยรายวิชา ของชั้นปีที่ ๑–๔ ทุกปีการศึกษา  ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ จาก ๔.๐๐ 
๓) ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๔) ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 

๔. อาจารย ์
๔.๑ ระบบการคัดเลือก-การรับอาจารย์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการด าเนินการรับสมัครอาจารย์ ใหม่  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครจากนั้นคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกจะพิจารณาความรู้ ความสามารถ และทักษะจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยมี
กระบวนการในการบรรจุ คัดเลือก บุคลากรใหม่สายวิชาการ ด้วยวิธีการคัดเลือกจากนักเรียนทุน หรือการประกาศรับ
สมัครทั่วไปที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและด าเนินการคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
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๑๓๑ 

 

 

 

๒๕๕๖ โดยเน้นการทดสอบด้านความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งอาจารย์ จะมีการทดสอบด้าน
การสอน จากคณะกรรมการคัดเลือกที่มีองค์ประกอบมาจากคณบดี รองคณบดีฝุายบริหารและทรัพยากรบุคคล 
หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ในภาควิชาที่เก่ียวข้อง 

 
๔.๒ การพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ-วิชาชีพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการตั้งแผนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรด้าน

การจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ-วิชาชีพ โดยสามารถเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม 
ตามสายอาชีพ หรือหัวข้อที่มีความสนใจโดยบุคลากรของคณะสามารถเลือกพัฒนาตนเองในหัวข้ออ่ืนๆ ได้ตามความ
เหมาะสมของภารกิจ ความสนใจรายบุคล และคณะยังมีการส ารวจและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ารับ
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรการพัฒนาทักษะในด้านอ่ืนๆ เช่น หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากลุ่มสาขา/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงาน 
เป็นผู้พิจารณาบุคลากรให้เข้ารับการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้ตรงกับหน้าที่รับผิดชอบ
เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับจากการประชุมสัมมนามาพัฒนาในงานที่รับผิดชอบได้ นอกจากนี้ คณะสนับสนุนด้านการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานอย่างต่อเนื่องของบุคลากร โดยเน้นการพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านต่างๆ ดังนี้ 

๔.๒.๑ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดท าแผนการสอน การ
สร้างหลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผลการสอน การใช้สื่อการสอน การสัมมนาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนด้านการพัฒนาวิชาการ เช่น โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง: 
ครูศิษย์” อบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินการโครงการ Talent 
Mobility” การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA  และ 
โครงการอบรมแนะน าการใช้ระบบบันทึกภาระงานของบุคลากร (MU work Points) การพัฒนางานวิจัยและด้านการ
ให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา  

๔.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง (People Skill/Self Development) เป็นการพัฒนา
เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท างานและ
เป็นการสร้างเครือข่ายในสายงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ รวมทั้งท าให้บุคลากรเกิดการท างานอย่าง
มีส่วนร่วม อาทิ  โครงการสัมมนาเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy)  โครงการพัฒนานัก
สร้างสุของค์กร โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โครงการสุขในกับการท างาน  

๔.๒.๓ การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร / ภาวะผู้น า / วัฒนธรรมองค์กร / ความผูกพันองค์กร เช่น การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP) 
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๑๓๒ 

 

 

 

การจัดกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของคณะฯ รวมถึงท าให้บุคลากรซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่
ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ได้มีโอกาสมาท ากิจกรรมร่วมกัน ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ภายใต้เปูาหมายเดียวกันคือ 
การช่วยกันพัฒนาคณะฯ ให้น่าอยู่ มีบรรยากาศในการท างานที่ดียิ่งขึ้นการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักบริหารของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานและสร้างประสบการณ์ในการท างานให้กับบุคลากร  

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะในทุกด้าน จะต้องสอดคล้องกับ  พันธกิจ ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของคณะ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทักษะการท างาน, Soft Skill, การประชุมศึกษาดูงาน, การสร้างความ
ร่วมมือ เป็นต้น  เพ่ือให้คณะนั้นสามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของคณะอย่างแท้จริงยิ่งขึ้น และ
บุคลากรสามารถน าความรู้ความสามารถที่ได้รับ มาพัฒนาการปฏิบัติงานและสนับสนุนพันธกิจ ที่มุ่งสร้ างนวัตกรรม 
การวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการระดับโลก อีกทั้ง คณะมีการด าเนินงานตามระบบการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
ความต้องการของคณะภายใต้แผนกลยุทธ์ เริ่มด าเนินงานโดยงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีการทบทวนแผนทุก 
๖ เดือนและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง สนับสนุนทุนส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการที่จะไปประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานทั้งภายในและต่างประเทศ และคณะยังให้ ทุนสนับสนุนเป็นเงิน
รางวัลส าหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการท าผลงานทางวิชาการ
ส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
๔.๓ การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ความก้าวหน้าในอาชีพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยได้จัดโครงการ 

เสวนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง สนับสนุนทุนส าหรับบุคลากรสายวิชาการท่ีจะไปประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงาน
ทั้งภายในและต่างประเทศ และคณะยังให้ทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลส าหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการท าผลงานทางวิชาการส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
  

๔.๔ การสร้างความผูกพันของอาจารย์ต่อสถาบัน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ น ากระบวนการประเมินความผูกพันของบุคลากรแบบออนไลน์เพ่ือส ารวจปัจจัยที่

ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มเพ่ือน าข้อมูลมาก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างความผูกพันให้เหมาะสมกับ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม  และความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากรมาขับเคลื่อนความผู กพันและเสริมสร้าง
ความสุขขององค์กร โดยเริ่มวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารมีการอบรมหลักสูตรโครงการ
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๑๓๓ 

 

 

 

พัฒนานักบริหารระดับสูง (MU#AMP) เพ่ือพัฒนาผู้น าระดับหัวหน้าส่วนงาน โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา 
(MU#HDP) เพ่ือพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา และหลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น 
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU#SUP) และโครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (MU#EDP) ซึ่งแต่ละหลักสูตรมี
การปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร  นอกจากนี้คณะฯยังมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความผูกพัน เพ่ือให้
บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน และปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของคณะฯ ร่วมกัน โดยการจัดให้
บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในคณะฯ เช่น การปลูกต้นไม้รอบอาคาร การทาสีภายใน
อาคารเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของคณะฯ แล้ว ยังท าให้บุคลากรซึ่งแต่ละ
คนมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ได้มีโอกาสมาท ากิจกรรมร่วมกัน ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กร 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
๑) จัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ครบทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ 
๒) อาจารย์ทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education 
๓) อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

คณะวิศวรรมศาสตร์ ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์    กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรใช้หลักการ 
Backward Curriculum Design ก าหนดหลักสูตรและบริการ โดยน าความต้องการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล และวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นโยบายรัฐบาล ระเบียบ/ข้อบังคับ/
เกณฑ์ ความต้องการและความคาดหวังขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า การรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) และการประเมินหลักสูตร มาก าหนดหลักสูตรและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
ของ Outcome-based Education และเกณฑ์มาตรฐาน ABET  

นอกจากนี้ มีกระบวนการทบทวน Program Educational Objectives (PEOs) โดยคณะกรรมการ 
Industrial Advisory Board (IAB) รวมทั้งการประเมินและทบทวนหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดย Currently enrolled 
students, Program faculty, Program alumni, Industrial Advisory Board (IAB), Faculty 
Committee/Dean และ Employers และน าผลการประเมินทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย   
กระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ใช้วงจรคุณภาพ PDCA และ SIPOC เป็น
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๑๓๔ 

 

 

 

พ้ืนฐานส าหรับควบคุมคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือขับเคลื่อนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบ
หลักสูตรและการบริการที่ดีให้แก่นักศึกษา และเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนให้ประสบความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๖.๑ ห้องปฏิบัติการและทรัพยากรคอมพิวเตอร์  
 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือให้สอนได้มีประสิทธิภาพ 
และมีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาเพียงพอต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่พร้อมใช้ปฏิบัติงานและประกอบการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน ๔ ห้อง และมีทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๗ 
เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ๑๔๖ เครื่อง ชุดทดลองเครือข่าย ๗ ชุด ชุดทดลองระบบอ่านเขียนแอนะล็อก ๒๓ 
ชุด ชุดทดลองสมองกลฝังตัว ๒๓ ชุด ชุดวิเคราะห์ตรรกะแบบพกพา ๒๓ ชุด และชุดบอร์ดทดลองเชิงเลข ๑๘ ชุด ชุด
ทดลองระบบความมั่นคงของการสื่อสารระดับองค์กรขนาดใหญ่ ๑ ชุด นอกจากนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์มี 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางส าหรับใช้ในการสอนวิชาปฏิบัติการจ านวน ๒ ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์รวม 
๑๐๐ เครื่อง ดังนั้นอัตราส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาคือ ๑.๕๓:๑ 
และอัตราส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาคือ ๑:๒ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอนให้นักศึกษา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง
สโมสรนักศึกษา ห้องชมรมและจัดกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถสืบค้นผ่านช่องทาง เว็บไซด์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เว็บไซด์งานบริหารการศึกษา facebook งานบริหารการศึกษา   มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้สาย  การจัดบริการร้านอาหาร ระบบสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังสนับสนุนการสืบค้นสารสนเทศ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล   
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๑๓๕ 

 

 

 

๖.๒ ห้องสมุด 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้ห้องสมุดร่วมที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  ส านักหอสมุดของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับค้นหาฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา ได้แก่ หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย วารสาร เอกสารจดหมายเหตุ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ แถบ
บันทึกเสียง ไมโครฟิลม์ ไมโครฟิช สไลด์ สื่อการเรียนการสอนและสื่อผสม และมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innopac 
Millennium ที่ช่วยในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุด โดยมีหนังสือ/ต าราด้านวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 
๒๑,๘๗๑ เล่ม และรายการเอกสารสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์  E-Book จ านวน ๓๘,๙๓๕ เล่ม E-
Journals จ านวน ๓,๒๔๘ เล่ม Conference Publications จ านวน ๒๘,๔๐๔ ฉบับ Reference Work Entry 
จ านวน ๙,๖๑๘ ฉบับ Conference Proceedings จ านวน ๑,๘๐๖ ฉบับ  Reference Work  จ านวน ๔๐ ฉบับ  
และ Protocol จ านวน ๓๖ ฉบับ   นอกจากนี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังมีเล่มโครงงานของนักศึกษาที่สอบ
ผ่านแล้วส าหรับให้บริการแก่นักศึกษาในหลักสูตร 
 

๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  ๖.๓.๑ หลักสูตรมีการประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือวาง
แผนการจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการ ทั้งในการเรียนการสอนและการวิจัย 
  ๖.๓.๒ อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเสนอรายชื่อหนังสือต ารา ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็นให้ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือส านักหอสมุด ด าเนินการจัดซื้อ 

๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  ๖.๔.๑ รวบรวมสถิติเกี่ยวกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักศึกษา และจ านวนชั่วโมงการใช้
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือประเมินความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ 
  ๖.๔.๒ สอบถามอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเกี่ยวกับความต้องการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ส าหรับการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
  ๖.๔.๓ รวบรวมสถิติเกี่ยวกับจ านวนหนังสือต าราที่ให้บริการในห้องสมุดภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และสถิติการยืมหนังสือต าราของทั้งอาจารย์และนักศึกษา 
  ๖.๔.๔ ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อทรัพยากรการเรียนการสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้
สายงานทะเบียนนักศึกษาการให้บริการของเจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษา การจัดบริการร้านอาหารของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ระบบสาธารณูปโภคของคณะวิศวกรรมศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยด้านการให้
ค าปรึกษา ด้านปัจจัยสนับสนุนที่มาจากอุปกรณ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจะด าเนินการ
เสนอต่องานอาคารและสถานที่เพ่ือพิจารณาปรับปรุง กรณีต้องการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน จะด าเนินการปรับปรุง
แผนการจัดซื้อเพ่ิมเติม หากไม่เร่งด่วนจะน าไปบรรจุในแผนการจัดซื้อของปีถัดไป   
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๑๓๖ 

 

 

 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากร ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้บังคับต้อง
มีผลด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลด าเนินการบรรลุเปูาหมาย
ไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๒ ที่
สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

X X X X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

X X X X X 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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๑๓๗ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. ๗ ปีที่แล้ว 

 X X X X 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) เข้ารับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

X X X X X 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตจบ
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

   X X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตจบ
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕  จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   X X 

 
  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑๓๘ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการเพ่ิมเติมตาม หมวด ๗ ข้อ ๑-๖ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
บัณฑิต 
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
ที่หลักสูตรก าหนด 

   X X 

๒. ร้อยละของการได้งานท าของบัณฑิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลา ๑ ปี 

    X 

๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

    X 

นักศึกษา 
๑. ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕ 

   X X 

๒. แต้มเฉลี่ยรายวิชา ของชั้นปีที่ ๑–๔ ทุกปีการศึกษา  ไม่
น้อยกว่า ๒.๐๐ จาก ๔.๐๐ 

X X X X X 

๓. ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

X X X X X 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
ที่หลักสูตรก าหนด 

   X X 

อาจารย์ 
๑. จัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา ครบทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ 

X X X X X 

๒. อาจารย์ทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาด้านการเรียนการ
สอนแบบ Outcome Based Education 

X  X  X 

๓. อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

X X X X X 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากร ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

X X X X X 
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๑๓๙ 

 

 

 

หมวดที่ ๘.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 
๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ก่อนการสอนมีการประชุมวางแผนกลยุทธ์การสอน ส าหรับรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน หรือรายวิชาที่มีเนื้อหา

เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน และจัดท าแผนการเรียนการสอน หลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาและผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา พร้อมทั้งรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนใน
คราวต่อไป 

   
      ๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ ท าโดย 
๑.๒.๑  การประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
๑.๒.๒ การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร หรือกลุ่มผู้สอน 
๑.๒.๓  การประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยบัณฑิตท่ีจบใหม่ 
 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
ข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตที่จบใหม่ นายจ้าง สถานประกอบการ  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 
๓.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน 
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน) 
 
๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

๔.๑ รวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.๒ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๔.๓ เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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๑๔๐ 

 

 

 

แต่ละรายวิชาผู้สอนจะต้องก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และท าการประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ โดยอาจารย์ผู้สอนจะเก็บตัวอย่างข้อสอบและค าตอบเพื่อน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนใน
ส่วนที่เป็น Direct Question และ ใช้แบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในส่วนที่
เป็น Indirect Question    

การประเมินประสิทธิผลของการสอน นักศึกษาจะประเมินโดยพิจารณาจาก เนื้อหาของรายวิชา การน าไปใช้
ประโยชน์ ความพร้อมของการจัดการเรียนการสอน ความสามารถและความรับผิดชอบของผู้สอน สื่อการเรียนการ
สอน วิธีการประเมินผลและการตัดเกรด  

ผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สอน จะถูกน ามาใช้ประเมินและปรับปรุง
การด าเนินการของหลักสูตร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  รวมถึงใช้ในการ
ปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย    
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๑๔๑ 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 
 

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร   
(MU : Template for Degree Profile) 
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๑๔๒ 

 

 

 

หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 
1. ช่ือหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 
2. ช่ือปริญญา  
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 (ภาษาไทย)     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
 (ภาษาไทย)     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  (พิสิฐวิธาน) 
 (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering (Computer Engineering) (Distinction Program) 

ภาพรวมของหลักสูตร 

ประเภทของหลักสูตร หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ 
จ านวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต  ส าหรบัหลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ 

ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต  ส าหรบัหลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
ระยะเวลาการศึกษา / 
วงรอบหลักสตูร 

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 

สถานภาพของหลักสูตร 
และก าหนดการเปดิสอน 

1. เป็นหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
2. เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
สถาบันผู้ประสาทปริญญา  มหาวิทยาลยัมหิดล  
องค์กรที่ให้การรับรอง
มาตรฐาน 

- 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เปูาหมาย / วัตถุประสงค ์
Purpose / Goals / 
Objectives 

เป้าหมาย: 
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อ
การค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์  สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ สามารถให้บริการด้านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยความสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 
วัตถุประสงค์: 
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๑๔๓ 

 

 

 

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีความรู้ความสามารถดังนี้ 
1. บัณฑิตสามารถออกแบบและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ได้ สามารถออกแบบระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบฝังตัว หรือ ระบบดิจิตอลอื่นๆ 
2. บัณฑิตสามารถใช้องค์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถน า
องค์ความรู้มาต่อยอด เพื่อข้ึนสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนในสายอาชีพ หรือ เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. บัณฑิตสามารถเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความรับผิดชอบท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
4. บัณฑิตสามารถใช้ความรู้และทักษะที่มีเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในอนาคต สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ลักษณะเฉพาะของ
หลักสตูร 
Distinctive Features 

1. หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ได้ สามารถออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบฝังตัว หรือ 
ระบบดิจิตอลอื่นๆ โดยมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กัน    
2. นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานเพื่อความเข้าใจที่ถ่องแท้ และทดลองท าจริง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องมือต่างๆ ท่ีมีอยู่ในห้องปฏิบัติการ 
3. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สามารถน าองค์ความรู้มาต่อยอด เพื่อขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายอาชีพ หรือ เพื่อศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น  
4. มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความรับผิดชอบ 
5. ผู้เรียนสามารถเลือกฝึกสหกิจศึกษาเพื่อเรียนรู้การท างานจริงก่อนส าเร็จการศึกษาได้ 
6. มีหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน ซึ่งช่วยปูพื้นฐานส าหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท และน าหน่วยกิตมาใช้เมื่อสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทของภาควิชา โดยไม่ต้องเรียนรายวิชาเหล่านั้นซ้ าอีก หรือสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการ
ท างานวิจัยของตนเองได้ 

ระบบการศึกษา ทวิภาค มีการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน 

เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

อาชีพสามารถประกอบได ้ - วิศวกรคอมพิวเตอร ์
- วิศวกรซอฟต์แวร ์
- วิศวกรข้อมูล วิศวกรองค์ความรู ้
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
- ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
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- ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
- นักวิจัยและนักวิชาการดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- ผู้บริหาร เจ้าของกิจการวิสาหกจิเริ่มต้น (Startup)  

การศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ    
นักศึกษาท่ีต้องการศึกษาในสาขาวิชาอื่น จะมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ และทักษะการสื่อสาร ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ใน
สาขาวิชาอื่นได้ 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ ด้วยการผสมผสานเนื้อหาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ สร้างองค์
ความรู้โดยผู้เรียนเอง และ ออกแบบหลักสูตรโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ เพื่อให้บัณฑิตสามารถ
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์ น าความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถให้บริการด้านซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้บริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยความสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ
บริบทของสังคมโลก และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ   
ในการจัดการเรียนการ
สอน   

จากปรัชญาการศึกษา จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้   ใช้รูปแบบการ
จัดเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในหลากหลายรูปแบบ   โดยแนว
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ อภิปรายกลุ่มย่อย ฝึกปฏิบัติ 
อภิปรายผลการปฏิบัติ มอบหมายให้ท าแบบทดสอบหรือตอบค าถามรายบุคคล มอบหมายให้ท า
แบบทดสอบหรือตอบค าถามเป็นกลุ่ม มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุปเป็นผลงานรายบุคคล มอบหมาย
ให้ค้นคว้าข้อมูลและสรุปเป็นผลงานกลุ่ม น าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและสื่อ ฝึกแสดงออกซึ่งพฤติกรรม 
กรณีศึกษา สาธิตดูงาน และ ฝึกงาน 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ   
ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา   

สอบข้อเขียนแบบปรนัย สอบข้อเขียนแบบอัตนัย สอบปฏิบัติ สอบปากเปล่า ผลทดสอบรายบุคคล 
ผลทดสอบรายกลุ่ม ผลรายงานหรือโครงงานรายบุคคล ผลรายงานหรือโครงงานรายกลุ่ม การน าเสนอข้อมูล
ด้วยวาจาและสื่อ สังเกตการท างานกลุ่ม อภิปรายผลการปฏิบัติ บันทึกการแสดงออกพฤติกรรม สังเกตใน
สถานการณ์จ าลอง สังเกตในสถานการณ์จริง และ สังเกตในสถานการณ์จริงจากผู้ร่วมงาน 

สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competences สมรรถนะพื้นฐานที่บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับการเสริมสร้างเพื่อสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีดังน้ี  
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- การมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม: ความสามารถในการประยุกต์หลักการของจริยธรรม และการเคารพใน
ความแตกต่างด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
- การวางแผนและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ : ความสามารถในการวางแผนการท างานทั้งส่วนตัวและทีม 
เพื่อให้โครงการที่จัดท าส าเร็จลุล่วง และได้ผลลัพธ์ตรงตามคาดหวัง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   ตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้การออกแบบและพัฒนาระบบได้กระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสม สามารถอธิบาย
สาเหตุที่มาของปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาได้  
- การคิดเชิงวิพากย์และความคิดสร้างสรรค์: ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลและแนวคิด
จากมุมมองต่างๆ ในการตัดสินและการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ 
- การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล: ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในเช้ือชาติและ
วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิผล 
- การท างานเป็นทีม: ความสามารถในการท างานในทีมงานที่มีลักษณะสหสาขาวิชาชีพได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ 
- ความรู้เชิงดิจิทัล: ความสามารถในการประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมในการท างาน 
- การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง: ความสามารถในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เทคโนโลยี รู้เท่าทัน และปรับตัวให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและสังคมโลก  

Subject-specific 
Competences 

บัณฑิตสามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ศึกษา ไปท างานร่วมกับวิศวกรและวิชาชีพ
สาขาอื่นๆ ทั้งด้านการออกแบบ การพัฒนาระบบ การติดตั้งและดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์   โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้น ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และ ความปลอดภัยของระบบ โดยสมรรถนะเฉพาะด้านที่
เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร สามารถแบ่งเป็นข้อได้ดังนี้   
- ความรู้: ความสามารถในการใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ท างานร่วมกับ
บุคคลากรในสายอาชีพเดียวกัน และวิชาชีพสาขาอื่นๆ  
- การออกแบบ: ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุง
การท างานในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ 
- การแก้ปัญหา: ความสามารถในการน าความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มา
ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์  
- การใช้เคร่ืองมือ: ความสามารถในการใช้เครื่องมือ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ที่เหมาะสมเพื่อให้ผลการ
ท างานเป็นไปตามต้องการ และมีประสิทธิภาพ 
- การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่: เนื่องจากเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความสามารถ
ในการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ติดตามความรู้ใหม่ๆ และน ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง บัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงต้องสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้ความรู้พื้นฐานท่ีเคยเรียน มาต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑๔๖ 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต 

PLOs ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะสามารถ  

PLO1: แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เคารพในกฎเกณฑ์ขององค์กร 
สังคม และ เคารพในสิทธ์ิและคุณค่าของผู้อื่น 

PLO2: วิเคราะห์ผลกระทบทางจริยธรรมของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย 
และ เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อบุคคล องค์กร และสังคม ทั้งในระดับประเทศและสากล 

PLO3: ใช้ทักษะ ความรู้ และเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสม ส าหรับการแก้ปัญหา อย่างมี
ประสิทธิภาพในงานประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ 

PLO4: ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการท างานในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ 

PLO5: ประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในศาสตร์ด้านอื่นๆ โดยสามารถค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้และน าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ได้ 

PLO6: วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ สรุปความต้องการด้านคอมพิวเตอร์ ระบุความรู้
และเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสมส าหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  

PLO7: วางแผนการทดลอง ท าการทดลอง แปลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผล เพื่อทดสอบระบบที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ 

PLO8: ริเริ่มโครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเลือกใช้วิธีความรู้ เครื่องมือ และ
ทักษะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

PLO9: แสดงออกถึงทักษะในการสื่อสารที่ดีกับกลุ่มวิศวกรที่หลากหลาย และเลือกวิธีการที่เหมาะสมส าหรับ
การน าเสนอทั้งแบบปากเปล่าและการเขียน 

PLO10: แสดงออกถึงทักษะในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ทั้งในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และสายอาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง รู้บทบาทและเป็นประโยชน์แก่ทีม ท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

* PLO11: บูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ 
เพื่อปรับปรุงขั้นตอนวิธีในการท างานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
* PLO12: วิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบจากการติดตามความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หรือปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ 
 
หมายเหตุ: PLO11 และ PLO12 เฉพาะส าหรับผู้เรียนที่เลือกเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบ
พิสิฐวิธาน 
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๑๔๗ 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ๒ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  
(PLOs กับ MU Graduate Attributes) 
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๑๔๘ 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
PLOs SubPLOs 

PLO1: แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เคารพในกฎเกณฑ์ของ
องค์กร สังคม และ เคารพในสิทธิ์และคุณค่าของ
ผู้อื่น 

1.1 นักศึกษาแสดงมารยาทของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่
เหมาะสม 
1.2 นักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่ออาจารย์และ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
1.3 นักศึกษาแสดงความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
1.4 นักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่อยู่ในกฎระเบียบของ
สถาบัน 

PLO2: วิเคราะห์ผลกระทบทางจริยธรรมของการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย 
และ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อ
บุคคล องค์กร และสังคม ทั้งในระดับประเทศและ
สากล 

2.1 นักศึกษาสามารถอธิบายผลกระทบของการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มตี่อสังคม 
2.2 นักศึกษาสามารถบอกบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
2.3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและ
สากล 
2.4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของระบบที่
ตนเองพัฒนาขึ้น ที่มีต่อบุคคล องค์กร และ สังคม ทั้งใน
ระดับประเทศและสากลได้  

PLO3: ใช้ทักษะ ความรู้ และเครื่องมือทางด้าน
วิศวกรรมที่เหมาะสม ส าหรับการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพในงานประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ 

3.1 นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 
3.2 นักศึกษาสามารถใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในงานด้าน
ต่างๆ  
3.3 นักศึกษาสามารถเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือพัฒนา
ระบบที่เหมาะสม   
3.4 นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพ่ือแก้ปัญหา
ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ได้ 
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๑๔๙ 

 

 

 

PLOs SubPLOs 
PLO4: ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือปรับปรุงการท างานในด้านที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ 

4.1 นักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงต์ของการ
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และข้ันตอนการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
4.2 นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ ตามความต้องการใช้งานได้   
4.3 นักศึกษาสามารถอธิบายการท างานของระบบที่ได้
ออกแบบและพัฒนาขึ้น 
4.4 นักศึกษาสามารถอธิบายจุดบกพร่องของระบบ และ
เสนอแนวทางในการปรับปรุงได้ 

PLO5: ประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือแก้ปัญหาในศาสตร์ด้านอ่ืนๆ โดยสามารถค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือเรียนรู้และน าความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ได้ 

5.1 นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ปัญหาในศาสตร์ด้านอื่นๆ ได้ 
5.2 นักศึกษาสามารถค้นหาความรู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา 

PLO6: วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ สรุปความต้องการด้านคอมพิวเตอร์ 
ระบุความรู้และเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมที่
เหมาะสมส าหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่มีอยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ 
6.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม และความ
ต้องการ ของผู้ใช้งานในระบบที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ได้ 
6.3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีใน
ด้านที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ได้ 
6.4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
เครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาระบบแต่ละแบบได้ 

PLO7: วางแผนการทดลอง ท าการทดลอง แปลผล 
วิเคราะห์ผล และสรุปผล เพ่ือทดสอบระบบที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถวางแผนและ
ตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ 

7.1 นักศึกษาสามารถวางแผนการทดลองและท าการ
ทดลอง เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
7.2 นักศึกษาสามารถแปลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผล 
จากข้อมูลที่มีอยู่ได้    
7.3 นักศึกษาสามารถอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้ 
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PLOs SubPLOs 
PLO8: ริเริ่มโครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเลือกใช้วิธีความรู้ 
เครื่องมือ และทักษะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม 

8.1 นักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
โครงงานที่น าเสนอได้ 
8.2 นักศึกษาสามารถระบุเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
โครงงานได้อย่างเหมาะสม 
8.3 นักศึกษาสามารถวางแผนการด าเนินงาน ในการพัฒนา
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ให้ส าเร็จลุลวงได้ 
8.4 นักศึกษาสามารถอธิบายปัญหา และแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในขั้นตอนการพัฒนาโครงงานได้ 

PLO9: แสดงออกถึงทักษะในการสื่อสารที่ดีกับกลุ่ม
วิศวกรที่หลากหลาย และเลือกวิธีการที่เหมาะสม
ส าหรับการน าเสนอท้ังแบบปากเปล่าและการเขียน 

9.1 นักศึกษาสามารถน าเสนอองค์ความรู้และผลงานแบบ
ปากเปล่า ให้อาจารย์และเพ่ือนร่วมชั้นเข้าใจได้ 
9.2 นักศึกษาสามารถเขียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาหรือทดสอบ เพ่ือน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าไจได้ 
9.3 นักศึกษาสามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ ที่นักศึกษาสนใจ 

PLO10: แสดงออกถึงทักษะในการท างานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในสายอาชีพที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และสายอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รู้บทบาท
และเป็นประโยชน์แก่ทีม ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

10.1 นักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
10.2 นักศึกษาแสดงความรับผิดชอบและรู้บทบาทของ
ตนเองในการท างานเป็นทีม 
10.3 นักศึกษาแสดงพฤติกรรมในการมุ่งเน้นความส าเร็จ
ของทีม โดยไม่ขัดต่อคุณธรรมและจริยธรรม 

* PLO11: บูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนวิธีในการ
ท างานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
สร้างสรรค ์

11.1 นักศึกษาสามารถน าความรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ มาปรับปรุงขั้นตอนวิธีในการท างานด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
11.2 นักศึกษาแสดงทักษะในการเลือกใช้องค์ความรู้ที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหา โดยไม่จ ากัดอยู่แค่ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ 

* PLO12: วิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบจากการ 12.1 นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
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๑๕๑ 

 

 

 

PLOs SubPLOs 
ติดตามความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่เก่ียวข้องกับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
หรือปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ 

คอมพิวเตอร์ ซึ่งก าลังอยู่ในความสนใจของคนทั่วไปได้ 
12.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ที่เกิดขึ้น หรือเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงได้  
12.3 นักศึกษาแสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
เรื่องราวใหม่ๆ ทั้งด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมือง และ สังคม 
12.4 นักศึกษาสามารถประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
12.5 นักศึกษาสามารถสื่อสารเพื่อแสดงแนวความคิดของ
ตนเองที่มีต่อเทคโนโลยีและสังคมได้  

* PLO ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
(PLOs กับ MU Graduate Attributes) 

PLOs 

MU Graduate Attributes 
T-Shaped 
Breadth and 
Depth 
รู้แจ้ง รู้จริง ทั้ง
ด้านกว้างและ
ด้านลึก 

Globally 
Talented 
 
มีทักษะ 
ประสบการณ์ 
สามารถ
แข่งขันได้
ระดับโลก 

Socially 
Contributing 
 
มีจิตสาธารณะ 
สามารถท า
ประโยชน์ให้
สังคม 

Entrepreneu
rially 
Minded 
กล้าคิด กล้า
ท า กล้า
ตัดสินใจ 
สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ในทางที่
ถูกต้อง 

PLO1: แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เคารพ
ในกฎเกณฑ์ขององค์กร สังคม และ เคารพ
ในสิทธิ์และคุณค่าของผู้อ่ืน 

    

PLO2: วิเคราะห์ผลกระทบทางจริยธรรม
ของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และ เครื่องมือ
ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อบุคคล 
องค์กร และสังคม ทั้งในระดับประเทศและ
สากล 

    

PLO3: ใช้ทักษะ ความรู้ และเครื่องมือ
ทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสม ส าหรับการ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในงาน
ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ 
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๑๕๓ 

 

 

 

PLOs 

MU Graduate Attributes 
T-Shaped 
Breadth and 
Depth 
รู้แจ้ง รู้จริง ทั้ง
ด้านกว้างและ
ด้านลึก 

Globally 
Talented 
 
มีทักษะ 
ประสบการณ์ 
สามารถ
แข่งขันได้
ระดับโลก 

Socially 
Contributing 
 
มีจิตสาธารณะ 
สามารถท า
ประโยชน์ให้
สังคม 

Entrepreneu
rially 
Minded 
กล้าคิด กล้า
ท า กล้า
ตัดสินใจ 
สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ในทางที่
ถูกต้อง 

PLO4: ออกแบบและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือปรับปรุง
การท างานในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ 

    

PLO5: ประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาในศาสตร์ด้าน
อ่ืนๆ โดยสามารถค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้อง
เพ่ือเรียนรู้และน าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ไปประยุกต์ได้ 

    

PLO6: วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ สรุปความต้องการด้าน
คอมพิวเตอร์ ระบุความรู้และเครื่องมือ
ทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสมส าหรับการ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

PLO7: วางแผนการทดลอง ท าการทดลอง 
แปลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผล เพ่ือ
ทดสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
โดยสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่าง
เป็นระบบ 
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๑๕๔ 

 

 

 

PLOs 

MU Graduate Attributes 
T-Shaped 
Breadth and 
Depth 
รู้แจ้ง รู้จริง ทั้ง
ด้านกว้างและ
ด้านลึก 

Globally 
Talented 
 
มีทักษะ 
ประสบการณ์ 
สามารถ
แข่งขันได้
ระดับโลก 

Socially 
Contributing 
 
มีจิตสาธารณะ 
สามารถท า
ประโยชน์ให้
สังคม 

Entrepreneu
rially 
Minded 
กล้าคิด กล้า
ท า กล้า
ตัดสินใจ 
สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ในทางที่
ถูกต้อง 

PLO8: ริเริ่มโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดย
เลือกใช้วิธีความรู้ เครื่องมือ และทักษะด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

    

PLO9: แสดงออกถึงทักษะในการสื่อสารที่
ดีกับกลุ่มวิศวกรที่หลากหลาย และเลือก
วิธีการที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอท้ัง
แบบปากเปล่าและการเขียน 

    

PLO10: แสดงออกถึงทักษะในการท างาน
เป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในสายอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาย
อาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รู้บทบาทและเป็น
ประโยชน์แก่ทีม ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

    

PLO11: บูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนวิธีใน
การท างานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้
อย่างสร้างสรรค์ 
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๑๕๕ 

 

 

 

PLOs 

MU Graduate Attributes 
T-Shaped 
Breadth and 
Depth 
รู้แจ้ง รู้จริง ทั้ง
ด้านกว้างและ
ด้านลึก 

Globally 
Talented 
 
มีทักษะ 
ประสบการณ์ 
สามารถ
แข่งขันได้
ระดับโลก 

Socially 
Contributing 
 
มีจิตสาธารณะ 
สามารถท า
ประโยชน์ให้
สังคม 

Entrepreneu
rially 
Minded 
กล้าคิด กล้า
ท า กล้า
ตัดสินใจ 
สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ในทางที่
ถูกต้อง 

PLO12: วิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบ
จากการติดตามความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หรือปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ 
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ภาคผนวก  ๓ 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ.1) 

TQF 1 Graduates  
Competencies / Skills / LOs 

PLO  
1 

PLO  
2 

PLO  
3 

PLO  
4 

PLO  
5 

PLO  
6 

PLO  
7 

PLO  
8 

PLO  
9 

PLO  
10 

PLO  
11 

PLO  
12 

Competency / skill 1: Moral 
1.1 เข้าใจและซาบซึง้ในวฒันธรรมไทย ตระหนักใน

คณุค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และ ซื่อสตัย์สจุริต 

           

 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและ
สงัคม เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่างๆ ของ
องค์กรและสงัคม 

           

 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นหมูค่ณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดบั
ความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรีของ
ความเป็นมนษุย์ 

           

 

1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจาก
การใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล  องค์กร
สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

            

1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
วิศวกรรมในแตล่ะสาขาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

            

Competency / skill 2: Knowledge 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

พืน้ฐาน วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน วิศวกรรมพืน้ฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยกุต์ใช้กบังาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการ
สร้างนวตักรรมทางเทคโนโลย ี

            

2.2 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการที่
ส าคญั ทัง้ในเชิงทฤษฎีและปฏบิตั ิในเนือ้หาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวศิวกรรม 

            

2.3 สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึษา
กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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๑๕๘ 

 

 

 

2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือที่
เหมาะสม เชน่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

            

2.5 สามารถใช้ความรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน ใน
การประยกุตแ์ก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

           
 

Competency / skill 3: Cognitive 

3.1 มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณที่ด ี             

3.2 สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และ สรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ 

           
 

3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้าน
วิศวกรรมได้อยา่งมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมลู
ประกอบการตดัสินใจในการท างานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

           

 

3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุน่ในการปรับใช้
องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอยา่งเหมาะสม ในการ
พฒันานวตักรรมหรือตอ่ยอดองค์ความรู้จากเดิม
ได้อยา่งสร้างสรรค์ 

           

 

3.5 สามารถสืบค้นข้อมลูและแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  

            

Competency / skill 4: Communication (Interpersonal Skills and Responsibility) 
4.1 สามารถสื่อสารกบักลุม่คนที่หลากหลาย และ

สามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสือ่สารตอ่
สงัคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

           

 

4.2 สามารถเป็นผู้ ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทัง้สว่นตวัและ
สว่นรวม พร้อมทัง้แสดงจดุยืนอยา่งพอเหมาะทัง้
ของตนเองและของกลุม่ รวมทัง้ให้ความ
ชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ตา่งๆ 

           

 

4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
พฒันาการเรียนรู้ทัง้ของตนเอง และสอดคล้อง
กบัทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
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๑๕๙ 

 

 

 

 

  

4.4 รู้จกับทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบใน
การท างานตามที่มอบหมาย ทัง้งานบคุคลและ
งานกลุม่ สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืนทัง้ในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตวัได้อยา่งเหมาะสม
กบัความรับผิดชอบ 

           

 

4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภยั
ในการท า งาน และการรักษาสภาพแวดล้อมตอ่
สงัคม 

           

 

Competency / skill 5: ICT (Numerical Analysis, Communication and Information Technology) 
5.1 มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการ

ท างานที่เก่ียวข้องกบัวิชาชีพได้เป็นอยา่งดี 
           

 

5.2 มีทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุต์ตอ่การ
แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อยา่งสร้างสรรค์ 

           

 

5.3 สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทนัสมยัได้อยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

            

5.4 มีทกัษะในการสื่อสารข้อมลูทัง้ทางการพดู การ
เขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สญัลกัษณ์ 

            

5.5 สามารถใช้เคร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือ
ทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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๑๖๐ 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ๔ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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๑๖๑ 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

(รายวิชาชั้นปีที่ 1) 
MUGE 101 General Education for Human Development 2(1-2-3) I I        I   
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3(2-2-5) I I        I   
MUGE 103 Science of Arts for Human Development 2(1-2-3) I I        I   
LAEN 103-106 English Level 1-4 3(2-2-5)         I    
SCCH 115 General Chemistry 3(3-0-6)           I  
SCCH 118 Chemistry Laboratory 1(0-3-1)           I  
SCMA 115 Calculus 3(3-0-6)           I  
SCMA 165 Ordinary Differential Equations 3(3-0-6)           I  
SCPY 110 Physics Laboratory I 1(0-3-1)           I  
SCPY 151 General Physics I 3(3-0-6)           I  
SCPY 120 Physics Laboratory II 1(0-3-1)           I  
SCPY 152 General Physics II 3(3-0-6)           I  
EGIE 101 Basic Engineering Practice 2(1-3-3)           I I 
EGCO 100 Introduction to Computer Engineering 1(0-3-1) I I   I I, P      I 
EGCO 111 Computer Programming 3(2-2-5)   I I, P    I  I I  
EGCO 112 Programming Techniques 3(2-2-5)   I I, P    I  I I  
(รายวิชาชั้นปีที่ 2) 
General Education Elective: Humanities and Social Science 2(2-0-4) I I               I     
ARTH 100 Art of Using Thai for Communication 3(2-2-5)         I    
EGME 220 Engineering Mechanics 3(3-0-6)           I   
EGEE 213 Electric Circuit Analysis  3(3-0-6)           I   
EGEE 204 Statistics Probability and Random Variables 3(3-0-6)           I   
EGEE 240 Engineering Electronics 3(3-0-6)           I   
EGEE 241 Engineering Electronics Laboratory 1(0-3-1)           I, P   
EGCO 200 Mathematics for Computer Engineering 3(3-0-6)           I   
EGCO 201 Discrete Mathematics 3(3-0-6)    I       I   
EGCO 202 Numerical Methods and Applications  3(3-0-6)    I       I   
EGCO 203 Statistical Methods for Data Analysis 2(2-0-4)  I   I  I    I   
EGCO 213 Programming Paradigms 3(3-0-6)   R R       R   
EGCO 221 Data Structures and Algorithms 3(3-0-6)   R R       R   
EGCO 231 Digital Circuit Design 3(3-0-6)    R R R R    R   
EGCO 232 Digital Circuit Design Laboratory 1(0-3-1)    P P P P    P   
EGCO 252 System Programming 3(3-0-6)    R       R   
(รายวิชาชั้นปีที่ 3) 
General Education Elective: Humanities and Social Science 2(2-0-4) I  I               I      
General Education Elective: Languages 3(3-0-6)         R   R 
EGID 300 Philosophy, Ethics, and Law for Engineers 1(1-0-2) R R          R 
EGCO 321 Database Systems 3(3-0-6)  R  R, P R    R, P R, P    
EGCO 332 Embedded Systems 3(3-0-6)   R, P R, P  R, P  R, P   R, P   
EGCO 333 Computer Architecture 3(3-0-6)   R        P   
EGCO 334 Microprocessor and Interfacing 3(3-0-6)    R       P   
EGCO 342** Information Technology in Daily Life 3(3-0-6) R R          R 
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๑๖๒ 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

EGCO 341 Software Engineering 3(3-0-6) R R R, P R, P R, P R  R   R, P     
EGCO 343 Software Design 3(3-0-6)  R R, P R, P R, P   R      
EGCO 351 Operating Systems 3(3-0-6)    R       R   
EGCO 371 Signals and Systems 3(3-0-6)    R R      R   
EGCO 372 Data Communication and Computer Networks 3(3-0-6)   R   R   R R R   
EGCO 392 Project Seminar I 1(0-3-1) R R R, P R, P R, P R, P R, P R, P R, P R, P R R 
EGCO 301* Computer Graphics 3(3-0-6)   R, P R, P       R, P   
EGCO 375* Internetworking Technologies I 3(3-0-6)   R, P R, P      R, P R, P   
EGCO 390 Engineering Training 1(0-16-1) P  P     P P P    
(รายวิชาชั้นปีที่ 4) 
EGIE 335 Cost Analysis and Budgeting 3(3-0-6)    R                 R    
EGCO 490 Project Seminar II 1(0-3-1) R R R, P R, P R, P R, P R, P R, P R, P R, P R R 
EGCO 493 Cooperative Education 8(0-40-8) P   P   P    P P P     
EGCO 495 Capstone Computer Engineering Project 3(0-9-3) M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A R R 
EGCO 404* Theory of Computation  3(3-0-6)     R      M   
EGCO 405* Mechatronics 3(3-0-6)   R R     R R    
EGCO 425* Data Mining 3(3-0-6)   R  R R     R   
EGCO 426* Web Application Architecture 3(3-0-6)   R, P R          
EGCO 427* Web Programming 3(3-0-6)   R, P R, P R, P R        
EGCO 428* Mobile Device Programming 3(3-0-6)   R, P R, P R, P R        
EGCO 431* Internet of Things 3(3-0-6)   R R       R  M 
EGCO 451* Cloud Computing  3(3-0-6)   R, P R R P     R   
EGCO 461* Artificial Intelligence 3(3-0-6)     R R     M   
EGCO 463* Pattern Recognition 3(3-0-6)   R, P R R R     M   
EGCO 465* Fuzzy Sets and Neural Networks  3(3-0-6)   R R       M   
EGCO 466* Big Data Processing 3(3-0-6)   R  R       M  
EGCO 467* Natural Language and Speech Processing 3(3-0-6)     R R     R   
EGCO 475* Internetworking Technologies II 3(3-0-6)    R   R   R R   
EGCO 476* Cryptography and Network Security   3(3-0-6)  M   R      R   
EGCO 477* Penetration Testing and Prevention  3(3-0-6)  M R  R     R, P    
EGCO 478* Introduction to Digital Forensics 3(3-0-6)    R   R    R   
EGCO 486* Image Processing 3(3-0-6)    R       M   
EGCO 487* Computer Vision 3(3-0-6)   R R       M   
EGCO 602*** Operation Research 2(2-0-4)   R R       M/A M/A 

* วิชาเลือก 
** รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อใหบ้ริการคณะ/ภาควิชาอื่น 
*** ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวธิาน 

 
I = PLO is Introduced and Assessed   R =  PLO is Reinforced and Assessed       
P = PLO is Practiced and Assessed M = Level of Mastery is Assessed  
A = Assessment 
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๑๖๓ 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๕ 
 

สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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๑๖๔ 

 

 

 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
----------------------------------------------  

 

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้  ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๓๕  
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้   เริ่มใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

 
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

๔.๑ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

๔.๒ เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ 
๔.๓ ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด้าน

วิชาการ และมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสังคม 
๔.๔ ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education)  
 

๕. สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอปรับปรุง 

ดังนี้ 
๕.๑ ประเภทหลักสูตร 
 เดิม หลักสูตรปรติ 
 เปลี่ยนเป็น หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
 
๕.๒ ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

๕.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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๑๖๕ 

 

 

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอปรับปรุงดังนี้ 
- เพ่ิมรายวิชาใหม่ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนอยู่แล้ว จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 

ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 146 Personality Development  
ศศศศ ๑๐๑ หลักการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
CRRS 101 Principle of Management 
ศศศศ ๒๗๔ ปรัชญาความรัก ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 274 Philosophy of Love 
  

- ยกเลิกการจัดการเรียนการสอน จ านวน ๑ รายวชิา ดังนี้ 
วกศท  ๑๑๖ การใช้ทรัพยากรห้องสมุด  ๑ (๑-๐-๒) 
SPGE  116 The Use of Library Resources 
  

กลุ่มวิชาภาษา ขอปรับปรุงดังนี้ 
- เพ่ิมรายวิชาใหม่ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนอยู่แล้ว จ านวน ๖ รายวิชา ดังนี้ 

ศศภจ  ๒๐๙ การเขียนภาษาจีนด้วยพู่กันจีน ๒ (๑-๒-๓) 
LACH  209 Chinese Calligraphy  
ศศภอ ๒๖๔ ต านานเทพในภาษา วรรณคดี และภาพยนตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 264 Classical Mythology in Language, Literature, and Films  
ศศภอ ๒๖๕ ทักษะและเทคนิคการอ่านเชิงวิจารณ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 265 Critical Reading Skills and Strategies  
ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพ่ือการท างานและการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 271 Writing for Work and Study  
ศศภอ ๒๘๐ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 280 Science Fiction and Society  
วภภษ ๑๐๗ ความหลากหลายของวัฒนธรรมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 
LCLG 107 ASEAN Cultural Diversity 
  
 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑๖๖ 

 

 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ขอปรับปรุงดังนี้ 
- แก้ไขรหัสวิชาและชื่อวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนอยู่แล้ว จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 

วศฟฟ ๒๐๔ สถิติความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  204 Statistics Probability and Random Variables  
 

- เพ่ิมรายวิชาใหม่ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนอยู่แล้ว จ านวน ๔ รายวิชา ดังนี้ 
สวศท ๑๐๒ สารสนเทศทางภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
ENGE 102 Graphics Information  
วทฟส ๑๗๓ แนวคิดนาโนเทคโนโลยี ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 173 Concept in Nanotechnology  
วทคณ ๑๗๑ หมากล้อม ๒ (๑-๒-๓) 
SCMA 171 Go  
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis  

 
๕.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน ขอปรับปรุงดังนี้ 
- เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 

วศคพ ๒๐๐ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 200 Mathematics for Computer Engineering 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วทคณ ๑๑๕  แคลคูลัส และ วทคณ ๑๖๕  สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ 
หรือตามดุลยพินิจของผู้สอน 

การประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ พีชคณิตเชิงเส้น คณิตศาสตร์อนุมาน ล าดับและอนุกรมของจ านวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ เวกเตอร์อินทิกรัลแคลคูลัส การอินทิเกรตเส้น การอินทิเกรตปริมาตร พิกัดเชิงขั้ว แคล คูลัสของ
ฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร ทฤษฎีของกรีน การอินทิเกรตพ้ืนที่ผิว ทฤษฎีการลู่ออกของเกาส์  ทฤษฎี
ของสโตกส์ การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม  

Engineering applications of ordinary differential equations, system of linear 
differential equations, linear algebra, mathematical induction, sequences and series of 
numbers, Taylor series expansions of elementary functions, power series solutions of 
differential equations, Laplace transformation, vector integral calculus, line integral, 
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๑๖๗ 

 

 

 

volume integral, polar coordinate, calculus of real-valued functions of several variables, 
Green’s theorem, surface integrals, divergence theorem of Gauss, Stokes’s theorem, 
engineering applications 

 
- เพ่ิมรายวิชาใหม่ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนอยู่แล้ว จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 

วทคม  ๑๑๕ เคมีทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH  115 General Chemistry 

 
- ขอย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน มายังกลุ่มวิชาแกน จ านวน ๓ รายวชิา ดังนี้ 

วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 213 Electric Circuit Analysis  
วศฟฟ ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 240 Engineering Electronics 
วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE 241 Engineering Electronics Laboratory 

 
- ยกเลิกการจัดการเรียนการสอน จ านวน ๒ รายวชิา ดังนี้ 

วทคม  ๑๑๓ เคมีทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH  113 General Chemistry 
วศคร  ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม  ๓ (๓-๐-๖) 
EGID  200 Engineering Mathematics 

 
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ขอปรับปรุงดังนี้ 

- เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๕ รายวิชา ดังนี้ 
วศคพ ๑๐๐ แนะน าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๑ (๐-๓-๑) 
EGCO 100 Introduction to Computer Engineering 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไม่มี  
แนะน าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส: ลีนุกซ์ มูลฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางด้านการจัดการเอกสาร 
Introduction to computer engineering, computer systems, hardware and software, operating system, opensource technology: Linux; fundamental of computer network, Internet and World Wide Web (WWW), practical exercises with Office application 
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๑๖๘ 

 

 

 

  
วศคพ ๒๐๓ วิธีการทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ๒ (๒-๐-๔) 
EGCO 203 Statistical Methods for Data Analysis 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน:  ไม่มี 
ครื่องมือเพ่ือช่วยในการค านวณทางสถิติ การออกแบบการทดลองและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส าหรับและน าเสนอ สถิติพรรณา ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการกระจายตัวแบบปกติ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน ความถดถอยและสหสัมพันธ์ของการ
วิเคราะห์ความถี่ วิธีไม่มีพารามิเตอร์ 

Tools for statistical calculation; design of experiments and the methods for 
collection and presentation of data; descriptive statistics; elementary probability and 
normal distributions; estimation of parameters; hypothesis testing; analysis of variance; 
regression and correlation analysis of frequencies; non-parametric methods 

 
วศคพ ๓๓๔ ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 334 Microprocessor and Interfacing 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 แนะน าไมโครโพรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์และชุดของค าสั่งเครื่อง วิธีการ
ก าหนดเลขที่อยู่ ภาษาแอสเซมบลี การต่อประสานหน่วยความจ า การขัดจังหวะและการเข้าถึง
หน่วยความจ าโดยตรง การต่อประสานหน่วยน าเข้าและส่งออก การเขียนโปรแกรมส าหรับไมโคร
โพรเซสเซอร์เพื่อการต่อประสานกับการสร้างโปรแกรมและการประยุกต์  
 Introduction to microprocessor, microprocessor architecture and instruction set, 
addressing modes, assembly language, memory interfacing, interrupts & Direct Memory 
Access, interfacing with I/O devices, microprocessor‘s interfacing programming and 
applications 
 
วศคพ ๓๔๓ การออกแบบซอฟต์แวร์ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 343 Software Design 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
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๑๖๙ 

 

 

 

 แนะน ากระบวนทัศน์ในการออกแบบซอฟต์แวร์ หลักการมูลฐานของการออกแบบซอฟต์แวร์ 
ความต้องการของระบบและซอฟต์แวร์ เครื่องมือออกแบบซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยใน
การออกแบบ แบบจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมเชิงบริการ สถาปัตยกรรมแบบไมโครเซอร์วิส การจัดการโครงการซอฟร์แวร์ 
 Introduction to software design paradigms; software design fundamentals; 
system and software requirements; software design tools, and computer aided for 
software design; business process modeling (BPM); user experience (UX) design; 
software architecture; service-oriented architecture (SOA); microservices architecture; 
software project management 
 
วศคพ ๔๙๕ โครงงานรวบยอดความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๐-๙-๓) 
EGCO 495 Capstone Computer Engineering Project  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วศคพ ๓๙๒ 
 โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งรวบรวมความรู้ที่ได้จากการศึกษารายวิชาต่างๆ ใน
หลักสูตร มาพัฒนาเป็นชิ้นงาน และควบคุมโดยอาจารย์ในภาควิชา โครงงานต้องท าให้เสร็จสมบูรณ์ 
นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่าเมื่อท าโครงงานเสร็จ  
 Capstone computer engineering projects that incorporate the knowledge gained 
from various courses in this curriculum on order to develop as a work piece and 
controlled by teachers in the department; project must be completed; a complete 
project report and an oral examination is required 
 

- ยกเลิกการจัดการเรียนการสอน จ านวน ๔ รายวชิา ดังนี้ 
วศคพ ๓๑๒ ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑  ๑ (๐-๓-๑) 
EGCO 312 Professional Practice I  
วศคพ ๓๑๓ ปฏิบัติการวิชาชีพ ๒  ๑ (๐-๓-๑) 
EGCO 313 Professional Practice II  
วศคพ ๓๓๑ การออกแบบไอซีขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 331 Introduction to IC Design 
วศคพ ๔๙๒ โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๐-๙-๓) 
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๑๗๐ 

 

 

 

EGCO 492 Computer Engineering Project  
 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ขอปรับปรุงดังนี้ 
- ขอปรับรหัสรายวิชา โดยชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตคงเดิม จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี ้

รหัสรายวิชาเดิม  
วศคพ ๓๙๑ เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย 1         ๓ (๒-๒-๕) 
EGCO 391 Internetworking Technologies I 
วศคพ ๔๙๔ นิติวิทยาดิจิทัลขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 494 Introduction to Digital Forensics 
ปรับรหัสรายวิชาเป็น  
วศคพ ๓๗๕ เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
EGCO 375 Internetworking Technologies I  
วศคพ ๔๗๘ นิติวิทยาดิจิทัลขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 478 Introduction to Digital Forensics 
 

- เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๔ รายวิชา ดังนี้ 
วศคพ ๔๓๑ อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 431 Internet of Things 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 สถาปัตยกรรมอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง เทคโนโลยีการสื่อสารในอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพ
สิ่ง เทคโนโลยีที่ใช้ในอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง มาตราฐานอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง การน า
ความรู้ที่ได้น ามาสร้างระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ในงานด้านต่างๆ 
 IoT architectures, communication technologies for IoT, technologies behind IoT, 
IoT platform; how they are integrated to form IoT systems 
  
วศคพ ๔๕๑ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 451 Cloud Computing 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
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๑๗๑ 

 

 

 

 แนวคิดพ้ืนฐานของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โครงสร้างเอกสารเชิงวัตถุ หลักพ้ืนฐานของ
สถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เว็บบนกลุ่มเมฆ ระบบบริการเว็บแบบกลุ่ม
เมฆ แบบจ าลองการบริการบนกลุ่มเทคโนโลยีเสมือนส าหรับประมวลผลแบบการกลุ่มเมฆ บริการการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
       Fundamental concepts of cloud computing; fundamental principles of the 
cloud architecture, web applications development on cloud; web services on cloud, 
service models for cloud computing; virtualization technology for cloud computing, 
computing services, cloud computing services 
  
วศคพ ๔๖๖ การจัดการข้อมูลปริมาณมาก ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 466 Big Data Processing  
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 ทฤษฎี และวิธีการจัดการข้อมูลปริมาณมากการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก การกระจายตัวในการ
จัดการข้อมูลปริมาณมาก การวิเคราะห์ความเกี่ยวเนื่องของข้อมูล การแสดงผลของข้อมูลปริมาณมาก 
แนวโน้มและการประยุกต์ใช้ข้อมูลปริมาณมาก 
 Theory and techniques for managing big data, managing big data, distribution 
system for big data, relationship analysis for big data, big data visualization, trends and 
applications for big data 
 
 
วศคพ ๔๘๗ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 487 Computer Vision 
 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
 แนะน าการเขียนโปรแกรมส าหรับใช้ในการมองเห็นของคอมพิวเตอร์  การมองเห็นของ
คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน การแปลงเรขาคณิตในสามมิติ การเกิดภาพสเตอริโอ เพอสเปกทีฟของกล้อง 
การปรับเทียบกล้อง แบบจ าลองการเกิดภาพจากกล้อง การซ้อนทับภาพ การแปลงเวฟเล็ท การสร้าง
แบบจ าลองสามมิติ การแบ่งส่วนภาพ การค้นหาลักษณะเด่นและจับคู่ การรู้จ าใบหน้า การรู้จ าวัตถุ การ
ปรับขนาดแบบรักษาข้อมูลภายในภาพ 
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๑๗๒ 

 

 

 

 Introduction to programming for computer vision; fundamentals of computer 
vision, 3D geometrical transformations; stereo imaging, perspective camera, camera 
calibration, camera imaging model, image registration, wavelet transform, 3D modeling; 
image segmentation, feature detection and matching, face recognition, object 
recognition, content-aware image resizing 
  

- ส าหรับแผนการเรียนพิสิฐวิธาน เรียนเพ่ิมในรายวิชาระดับปริญญาโท จ านวน ๘ หน่วยกิต ดังนี้ 
วศคพ ๖๐๒ วิทยาระเบียบวิธีการวิจัย ๒ (๒-๐-๔) 
EGCO 602 Operation Research  
และ เลือกอีก ๒ วิชาในรหัส  
วศคพ ๖xx วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ๓ (๓-๐-๖) 
EGCO 6xx Computer Engineering Elective 
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๑๗๓ 

 

 

 

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข   เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม   และเกณฑ์มาตรฐาน 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ . ๒๕๕๘ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานฯ 
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
หลักสูตร ๔ ปี 

จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรปริญญาตรี

ทางวิชาการ 
หลักสูตร

ปริญญาตรีทาง
วิชาการแบบ
พิสิฐวิธาน 

ก่อน
ปรับปรุง 

หลัง
ปรับปรุง 

๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ไม่น้อยกว่า   

๓๐ หน่วยกิต 

๓๐ ๓๐ ๓๐ 
    ๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 
    ๒.  กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ ๑๒ ๑๒ 
    ๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ๖ ๖ ๖ 
๒)  หมวดวิชาเฉพาะ  
 - ฝึกงาน 
 - สหกิจศึกษา 

ไม่น้อยกว่า   
๘๔ หน่วยกิต 

 
๑๐๑ 
๙๔ 

 
๑๐๕ 
๙๘ 

 
๑๑๓ 

    ๑.  กลุ่มวิชาแกน ๓๒ ๓๙ ๓๙ 
    ๒.  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
 - ฝึกงาน 
 - สหกิจศึกษา 

 
๕๗ 
๕๖ 

 
๕๔ 
๕๓ 

 
๕๔ 

    ๓.  กลุ่มวิชาเลือก 
 - ฝึกงาน 
 - สหกิจศึกษา 

 
๑๒ 
๖ 

 
๑๒ 
๖ 

 
๒๐ 

๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   
๖ หน่วยกิต 

๖ ๖ ๖ 

๔)  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
 - ฝึกงาน 
 - สหกิจศึกษา 

  
๑ 
๘ 

 
๑ 
๘ 

 
๑ 

จ านวนหน่วยกิตรวม  ๑๓๘ ๑๔๒ ๑๕๐ 
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๑๗๔ 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๑๗๕ 
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๑๗๖ 
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๑๗๗ 
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๑๗๘ 
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๑๗๙ 
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๑๘๐ 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๖ 
 

รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
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๑๘๑ 

 

 

 

ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
๑. ชื่อ – นามสกุล  ผศ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล      
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
 สังกัด   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานที่ท างาน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก
 คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ .ศ.  
วศ .ด.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
วท .ม.  เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๖ 
วท .บ.  คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๓ 
ศ .บ.  - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๙ 
บธ .บ.  การตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๔ 

 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ 
 ๑)  ปัญญาประดิษฐ์ 
 ๒)  การเรียนรู้ของเครื่อง 
 ๓)  การค านวณเชิงวิวัฒน์ 
 ๔)  การท าเหมืองข้อมูล 
 ๕)  การบีบอัดข้อมูล 
 ๖)  การรู้จ ารูปแบบ 
 ๗)  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘) 
   ผลงานทางวิชาการ 
 ๑)  Tanasanee  Phienthrakul, “Nutrition Monitoring System and Activities Logging with 
Daily Recording and Mobile Accelerometer”, Information Technology management Society Journal 
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๑๘๒ 

 

 

 

(ITMSOC), Transactions on Information Technology Management (ITMSOC-ITM), Vol 2, No 1 (2017), 
pp.6-13, Jan-Dec 2017.  
 ๒)  Tanasanee Phienthrakul, “Shredded Document Reconstruction using Linear 
Prediction”, The Thirteenth National Conference on computing and Information Technology 
(NCCIT2017), 2017 July 4-6; Bangkok, Thailand, pp.391-396. 
 ๓)  Tanasanee Phienthrakul, “Handwritten Identification with Geometric and Template 
Features”, The 2017 Technology Innovation management and Engineering Science international 
(TIMES-Icon2017),  2017 Nov 20-21; Nakornpathom, Thailand, 177-182. 
 
๕. ภาระงานสอน 
 ๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน   

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๒-๕) 
๒ วศคพ ๓๑๒ ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
๓ วศคพ ๔๖๑ ปัญญาประดิษฐ์ ๓ (๓-๐-๖) 

 
 ๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๒-๕) 
๒ วศคพ ๓๑๒ ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
๓ วศคพ ๔๖๑ ปัญญาประดิษฐ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔ วศคพ ๔๐๔ ทฤษฎีการค านวณ ๓ (๓-๐-๖) 
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๑๘๓ 

 

 

 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล  ผศ.ดร.คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์     
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
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 สถานที่ท างาน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก
 คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ .ศ.  
Ph.D. Information Technology  The University of Queensland, 

Australia 
๒๕๕๕ 

M.S.E. Electrical Engineering University of Pennsylvania, USA ๒๕๓๘ 
B.S. Electrical Engineering University of California at 

Irvine, USA 
๒๕๓๗ 

 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ 
 ๑)  ระบบสื่อสาร 
 ๒)  ระบบสื่อสารแบบไร้สาย 
 ๓)  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘) 
   ผลงานทางวิชาการ 
 K. Hunchangsith, M.E. Blakowski, M. Portmann, W.L.Tan, “Analytical model for 
Approximating Node Throughputs in Wireless Mesh Networks.” International Journal of 
Communication Systems (IJCS), Wiley Vol.7 Issue 5 pp.750-762, May 2017. 
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๑๘๔ 

 

 

 

 
๕. ภาระงานสอน 
 ๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน   

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๒-๕) 
๒ วศคพ ๓๗๑ สัญญาณและระบบ ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วศคพ ๓๗๒ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖) 

 
 
 ๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๒-๕) 
๒ วศคพ ๓๗๑ สัญญาณและระบบ ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วศคพ ๓๗๒ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔ วศคพ ๔๐๕ เมคาทรอนิคส์ ๓ (๒-๒-๕) 
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๑๘๕ 

 

 

 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล  รศ.ดร.สุรทศ ไตรติลานันท ์    
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์       
 สังกัด   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานที่ท างาน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก
 คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ .ศ.  
Ph.D. Information Technology  Queensland University of Technology, 

Australia 
๒๕๕๑ 

วศ .ม.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๔๔ 
วศ .บ.  วิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 

 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ 
 ๑)  ความมั่นคงในระบบเครือข่าย 
 ๒)  วิทยาการเข้ารหัสลับ 
 ๓)  นิติวิทยาดิจิทัล 
 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘) 
   ผลงานทางวิชาการ 
 Tritilanunt S. and Ruaysoongnuen S., “Security Assessment of Information System in 
Hospital Environment”, In the Proceedings of 5th International Conference on Network, 
Communication, and Computing (ICNCC), Dec 2016. 
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๑๘๖ 

 

 

 

 
๕. ภาระงานสอน 
 ๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน   

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๔๗๖ วิทยาการรหัสลับและควมม่ันคงเครือข่าย ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๔๗๗ การทดสอบการเจาะระบบและการปูองกัน ๓ (๒-๒-๕) 

 
 ๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๑๐๐ แนะน าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๑ (๐-๓-๑) 
๒ วศคพ ๔๗๖ วิทยาการรหัสลับและควมม่ันคงเครือข่าย ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วศคพ ๔๗๗ การทดสอบการเจาะระบบและการปูองกัน ๓ (๒-๒-๕) 
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๑๘๗ 

 

 

 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล  ดร.นภดล วณิชวรนันท์   
 ต าแหน่งทางวิชาการ -       
 สังกัด   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานที่ท างาน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก
 คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ .ศ.  
Ph.D. Electrical Engineering Wichita State University, USA. ๒๕๔๖ 
M.S. Electrical Engineering Wichita State University, USA. ๒๕๔๑ 
วท .บ.  เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๒๕๓๗ 

 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ 
 ๑)  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘) 
   ผลงานทางวิชาการ 

ฟัรฮาล เปาะอาแซม, ไพซอล ลาเตะ, ธนกฤต กังแฮ, ชนิน วงศ์ตะกูลจง, นภดล วณิชวรนันท์ “หุ่นยนต์
จ าลองภาพสามมิติของสถานที่เกิดเหตุ”, Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2016 
(I4C-2016), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 9 มิถุนายน 2559 

ณัฐพล พุกหน้า และ นภดล วณิชวรนันท์ “รูปแบบขั้นตอนการค้นหาสายอักขระแบบขนาดส าหรับด้านนิติ
วิทยาดิจิตอล” The 7th NPRU National Academic Conference, 30-31 March 2015, NakornPathom, 
Thailand. 
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๑๘๘ 

 

 

 

  
๕. ภาระงานสอน 
 ๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน   

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๒๕๒ การเขียนโปรแกรมระบบ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๓๙๑ เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย ๓ (๒-๒-๕) 
๓ วศคพ ๔๗๕ เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย ๒ ๓ (๒-๒-๕) 

  
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๒๕๒ การเขียนโปรแกรมระบบ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๓๗๕ เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
๓ วศคพ ๔๗๕ เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
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๑๘๙ 

 

 

 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล  นายฆนัท พูลสวัสดิ์  
 ต าแหน่งทางวิชาการ -       
 สังกัด   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานที่ท างาน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก
 คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ .ศ.  
วท .ม.  เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔ 
วศ .บ.  วิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 

 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ 
 ๑)  ฐานข้อมูล 
 ๒)  การท าเหมืองข้อมูล 
 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘) 
   ผลงานทางวิชาการ 
 อภิรมย์ ฉายเพ่ิมศักดิ์ และ ฆนัท พูลสวัสดิ์ “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2557, 21-24 
พฤษภาคม 2557, หาดใหญ่ สงขลา, หน้า 455-461 
 อภิรมย์ ฉายเพ่ิมศักดิ์ และ ฆนัท พูลสวัสดิ์ “การศึกษาพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 
2557, 21-24 พฤษภาคม 2557, หาดใหญ่ สงขลา, หน้า 462-468  
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑๙๐ 

 

 

 

  
๕. ภาระงานสอน 
 ๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน   

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๒๓๑ การออกแบบวงจรดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๓๒๑ ระบบฐานข้อมูล ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วศคพ ๓๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ๓ (๒-๒-๕) 

 
 ๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๓๒๑ ระบบฐานข้อมูล ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๓๔๓ การออกแบบซอฟต์แวร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วศคพ ๓๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ๓ (๒-๒-๕) 
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๑๙๑ 

 

 

 

ข. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
๑. ชื่อ – นามสกุล  รศ.ดร.รังสิพรรณ มฤคทัต    
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์      
 สังกัด   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานที่ท างาน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก
 คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ .ศ.  
Ph.D. Computer Science University of Edinburgh, UK ๒๕๔๖ 
M.Sc. Computer Science University of Edinburgh, UK ๒๕๔๐ 
สต .บ.  เทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๘ 

 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ 
 ๑)  ระบบสารสนเทศ 
 ๒)  การท าเหมืองข้อมูล 
 ๓)  การประมวลผลแบบกระจายและแบบขนาน 
 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘) 
 Marukatat R., Chinchaipong N., Prechalertpririya S., “Tweets of Thailand: A Tweet Retrieval 
System for Domestic in Thailand” The Twelfth International on Digital Information Management 
(ICDIM2017), 2017 Sep 12-14, Kyushu University, Fukuoka, Japan, pp.323-326 
 Marukatat R., “A Retweet Prediction of Thai Tweets”, IEEE Advanced Information 
Management, Communicates, electronic and Automation Control Conference (IMCEC 2016), 2016 
Oct 2-6, Xian, China, pp.1000-1003 
  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑๙๒ 

 

 

 

 
๕. ภาระงานสอน 
 ๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน   

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๒๑๓ กระบวนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๒๒๑ โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วศคพ ๔๒๕ การท าเหมืองข้อมูล ๓ (๓-๐-๖) 

 
 ๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๒๑๓ กระบวนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๒๒๑ โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วศคพ ๔๒๕ การท าเหมืองข้อมูล ๓ (๓-๐-๖) 

  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑๙๓ 

 

 

 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล  ผศ.ธนดล ปริตรานันท ์     
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
 สังกัด   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานที่ท างาน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก
 คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ .ศ.  
M.Sc. Computation University of Manchester Institute of Science  

and Technology สหราชอาณาจักร 
๒๕๓๖ 

วศ .บ.  วิศวกรรมไฟฟูา 
)อิเล็กทรอนิกส์(  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๒๕๓๑ 

 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ 
 ๑)  ระบบปฏิบัติการ 
 ๒)  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ๓)  การออกแบบอัลกอริธึม 
 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘) 
 -- 
 
๕. ภาระงานสอน 
 ๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน   

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๓๓๓ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๓๕๑ ระบบปฏิบัติการ ๓ (๓-๐-๖) 

 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑๙๔ 

 

 

 

 
 ๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๓๓๓ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๓๕๑ ระบบปฏิบัติการ ๓ (๓-๐-๖) 

 
  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑๙๕ 

 

 

 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล  ดร.ม่ิงมานัส ศิวรักษ์    
 ต าแหน่งทางวิชาการ -      
 สังกัด   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 สถานที่ท างาน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก
 คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ .ศ.  
Ph.D. Information Engineering Aston University, U.K. ๒๕๕๒ 
วศ .บ.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
๒๕๔๖ 

 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ 
 ๑)  ปัญญาประดิษฐ์ 
 ๒)  การเรียนรู้ของเครื่อง 
 ๓)  การท าเหมืองข้อมูล 
 ๔)  การรู้จ ารูปแบบ 
 ๕)  การแสดงผลเชิงรูปภาพ 
 ๖)  การลดมิติของข้อมูล 
 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘) 
 ราชฤทธา รัตนวรกานต์ สัพพัญญู ศุภบุษบ์ ฑิฆัมพร วัฒนาธนกุล และ ม่ิงมานัส ศิวรักษ์ “การปรับปรุงกล้อง
วงจรปิดเพ่ือตรวจจับและวิเคราะห์พฤติกรรมการขโมยของอัตโนมัติ” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI CARD 2017), 25-28 กรกฎาคม 2560, หน้า 97-100 
  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑๙๖ 

 

 

 

 
๕. ภาระงานสอน 
 ๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน   

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๑๑๒ เทคนิคการเขียนโปรแกรม ๓ (๒-๒-๕) 
๒ วศคพ ๒๓๒ ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล ๑ (๐-๓-๑) 
๓ วศคพ ๔๖๓ การรู้จ าแบบ ๓ (๓-๐-๖) 

 
 ๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๑๑๒ เทคนิคการเขียนโปรแกรม ๓ (๒-๒-๕) 
๒ วศคพ ๒๓๒ ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล ๑ (๐-๓-๑) 
๓ วศคพ ๔๖๓ การรู้จ าแบบ ๓ (๓-๐-๖) 
๔ วศคพ ๔๖๖ การจัดการข้อมูลปริมาณมาก ๓ (๓-๐-๖) 

 
  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑๙๗ 

 

 

 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล  ดร.ลลิตา นฤปิยะกุล   
 ต าแหน่งทางวิชาการ -      
 สังกัด   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานที่ท างาน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก
 คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ .ศ.  
วศ .ด.  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Dalhousie University, Canada ๒๕๕๐ 
วศ .ด.  วิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๔๖ 
วศ .ม.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๔๒ 
วท .บ.  คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๐ 

 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ 
 ๑)  การประมวลผลภาษาธรรมชาติและเสียงมนุษย์ 
 ๒)  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 ๓)  สถาปัตยกรรมเชิงบริการ และระบบบริการเว็บ 
 ๔)  การท าเหมืองข้อมูล 
 ๕)  ระบบฐานข้อมูล และระบบงานสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘) 
 Karnsomchit A., Suttichaya V., Narupiyakul L., “Call Log Analysis Using Longest Common 
Subsequence”, International Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing 
(ISAI-NLP2017), 2017 Aug 27-29, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan. 
  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑๙๘ 

 

 

 

 
๕. ภาระงานสอน 
 ๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน   

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๓๔๑ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๔๒๗ การเขียนโปรแกรมเว็บ ๓ (๒-๒-๕) 
๓ วศคพ ๔๒๘ การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ ๓ (๒-๒-๕) 

 
 ๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๓๔๑ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๔๒๗ การเขียนโปรแกรมเว็บ ๓ (๒-๒-๕) 
๓ วศคพ ๔๒๘ การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ ๓ (๒-๒-๕) 
๔ วศคพ ๔๕๑ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ๓ (๓-๐-๖) 

  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๑๙๙ 

 

 

 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล  ดร.วศิน สุทธิฉายา   
 ต าแหน่งทางวิชาการ -      
 สังกัด   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานที่ท างาน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก
 คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ .ศ.  
Ph.D. Computer Science Chulalongkorn University ๒๕๕๖ 
B.Sc. Computer Science Chulalongkorn University ๒๕๕๐ 

 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ 
 ๑)  วิทยาการเข้ารหัสลับ 
 ๒)  ทฤษฎีการคณนา 
 ๓)  ระบบรักษาความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์ 
 ๔)  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘) 

Suttichaya, V., Desktop Tower Defense is NP-Hard, Proceeding of the 14th Pacific Rim 
International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI 2016), 2016. 
 Suttichaya, V., Bhattarakosol, P., The Alternative Approach for the Strong Distinguishing 
Attack, Proceeding of 2012 7th International Conference on Computing and Convergence 
Technology (ICCCT 2012), 2012. 
  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๒๐๐ 

 

 

 

 
๕. ภาระงานสอน 
 ๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน   

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคร ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๒๐๒ วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วศคพ ๔๙๔ นิติวิทยาดิจิทัลขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 

 
 ๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคร ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๒๐๒ วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วศคพ ๔๗๘ นิติวิทยาดิจิทัลขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 

  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๒๐๑ 

 

 

 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล  ดร.นริศ  หนูหอม  
 ต าแหน่งทางวิชาการ -      
 สังกัด   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานที่ท างาน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก
 คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ .ศ.  
วศ .ด.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
ค .อ.ม.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒๕๔๗ 
วท .บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒๕๔๒ 

 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ 
 ๑)  การประมวลผลภาพ 
 ๒)  การจ าแนกข้อมูลภาพ 
 ๓)  การรู้จ า 
 ๔)  เทคโนโลยีการรู้จ าเสมือน 
 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘) 
 Hnoohom N., Mekruksavanich S., “Human Activity Recognition using Triaxial Acceleration 
Data from Smartphone and Ensemble Learning” The 13th International Conference on Signal 
Image Technology & Internet Based System (SITIS2017), 2017 Dec 3-9, Jaipur, India. pp 408-412. 
 Hnoohom N., Nateeraitaiwa S., “Virtual reality-based smartphone application for animal 
exposure”, International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT 2017)2017 Feb 
28, - Mar 5, pp.471-422, Chiang Mia.   
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๒๐๒ 

 

 

 

 
๕. ภาระงานสอน 
 ๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน   

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๓๐๑ เรขภาพคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๔๘๖ การประมวลผลภาพ ๓ (๓-๐-๖) 

  
 ๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๓๐๑ เรขภาพคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วศคพ ๔๘๖ การประมวลผลภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วศคพ ๔๘๗ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ๓ (๓-๐-๖) 

 

  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๒๐๓ 

 

 

 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล  ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี 
 ต าแหน่งทางวิชาการ -      
 สังกัด   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานที่ท างาน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก
 คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ .ศ.  
Ph.D. Information Science Japan Advanced Institute of Science  

and Technology 
๒๕๕๖ 

วศ .ม.  Information and 
Communication 
Technology for 

Embedded System 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๒๕๕๓ 

วท .บ.  คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๑ 
 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ 
 ๑)  บ้านอัจฉริยะ 
 ๒)  โครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ 
 ๓)  ระบบอัจฉริยะ 
 ๔)  การตรวจจับกิจกรรมมนุษย์ 
 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘) 
 Kanka P., Ratikan A., Wongpatikaseree K., “Hydroponic Farming Analysis in Greenhouse 
Environment using IoT Technology” The International Symposium Knowledge and Systems 
Sciences (KSS2017), 2017 Nov 17-19, Bangkok, pp 373-382. 
 
 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๒๐๔ 

 

 

 

 
๕. ภาระงานสอน 

 ๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน   
ที ่ รหัสรายวิชา 

)ภาษาไทย(  
ชื่อรายวิชา 

)ภาษาไทย(  
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๓-๕) 
๒ วศคพ ๓๓๒ ระบบฝังตัว ๓ (๓-๐-๖) 

  
 ๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๓-๕) 
๒ วศคพ ๓๓๒ ระบบฝังตัว ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วศคพ ๔๓๑ อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง ๓ (๓-๐-๖) 

   



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๒๐๕ 

 

 

 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล  ดร.สุเมธ ยืนยง 
 ต าแหน่งทางวิชาการ -      
 สังกัด   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานที่ท างาน  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก
 คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ .ศ.  
D.Eng. Communication and Integrated 

Systems 
Tokyo Institute of Technology ๒๕๕๗ 

M.Eng. Communication and Integrated 
Systems 

Tokyo Institute of Technology ๒๕๕๔ 

วศ .บ.  วิศวกรรมไฟฟูา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๒๕๔๘ 

 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ 
 ๑)  การประมวลผลภาพ/สัญญาณ 
 ๒)  ปัญญาประดิษฐ์ 
 ๓)  ระบบสมองกลฝังตัว 
 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘)  

Gangyi Hu, Sumeth Yuenyong, “The human body edge detection of infrared image with 
IGA_CNN algorithm.” Thammasat International Journal of Science and Technology, Vol. 21, No. 1, 
pp. 46-58, 2016. 
 Yuenyong, Sumeth and Akinori Nishihara. “Evolutionary pre-training for CRJ-type reservoir 
of echo state networks.” Neurocomputing 149 (2015): 1324-1329. 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๒๐๖ 

 

 

 

 Yuenyong, Sumeth and Akinori Nishihara. “A hybrid gradient-based and differential 
evolution algorithm for infinite impulse response adaptive filtering.” International Journal of 
Adaptive Control and Signal Processing 28, 10 (2014): 1054-1064. 
 
๕. ภาระงานสอน 
 ๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน   

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๓-๕) 
๒ วศคพ ๓๑๒ ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑ ๑ (๐-๓-๑) 

  
 ๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

ชื่อรายวิชา 
)ภาษาไทย(  

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๓-๕) 
๒ วศคพ ๒๓๑ การออกแบบวงจรดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) 

 

 
  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 
๒๐๗ 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๗ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
และประกาศ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 



  

 
 
 
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_______________________ 

 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใหเหมาะสม  และ 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐   
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๐   
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖  เมื่อวนัที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จงึออกขอบังคับไวดังนี้    
 
ขอ ๑.   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล   วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   

พ.ศ. ๒๕๕๒” 
ขอ ๒.  ใหใชขอบังคบันี้สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาศึกษาใน 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๒    เปนตนไป   
ขอ ๓.   ในขอบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย”      หมายความวา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
                 “คณะ”       หมายความรวมถึง   สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
     ที่มีการเรียนการสอน    
              “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ี 
     ฐานะเทยีบเทาคณะที่มกีารเรียนการสอน  
 “คณบด”ี      หมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทา 
     คณะที่มกีารเรียนการสอน 
          “หลักสูตร”      หมายถึงหลักสูตรระดับอนปุริญญาและปริญญาตรีที่สอดคลองและ 
     สนับสนุนนโยบาย หรือการดําเนินงานหรอืขอบังคับ กฎ ระเบียบของ 
     สภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถามี) และไดรับการอนุมตัิ 
     จากสภามหาวทิยาลัย      โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได 

     รับทราบการเสนอขอเปดสอนหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตรแลว    
 “อาจารยประจาํหลักสูตร”    หมายถึง   อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี 

 “คณะกรรมการหลักสูตร”     หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี  เพื่อทาํหนาที่บริหาร 
     จัดการและพิจารณาหลักสูตร 
 



 

 

๒

 

 
ขอ ๔.   การรับนักศึกษา  
 ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ  โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศกึษาเขาศกึษาในหลักสูตรตามเงื่อนไข  
และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร  หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี   ซ่ึงการรับนักศกึษา
ในระดบัปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ  
 ๔.๑  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนนิการคัดเลือกนักศกึษา โดยระบบโควตา 
 ๔.๒  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนนิการคัดเลือกนักศกึษาโดยรับสมัครผานสํานักงานคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษา 
 ๔.๓  คณะดําเนินการคัดเลือกนักศกึษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก 
  มหาวิทยาลัย 
 
ขอ ๕.   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี ้

๕.๑  ระบบทวิภาค   ปการศึกษาหนึ่ง ๆ  ใหแบงเปน  ๒  ภาคการศึกษาปกติ คือ  
         ภาคการศึกษาที่ ๑  และภาคการศึกษาที่  ๒ โดย  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไมนอยกวา  
  ๑๕ สัปดาห ซ่ึงอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ   
  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ    
 ๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๓  ภาคการศึกษาปกต ิ คือ 
  ภาคการศึกษาที่ ๑    ภาคการศึกษาที่  ๒   และภาคการศึกษาที่  ๓   โดย   ๑   ภาคการศึกษาปกติมีระยะ 
  เวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห     ซ่ึงอาจแบงชวงได  สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตาม 
  ความจําเปนของแตละคณะ  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียง 
  กันไดกับการศึกษาภาคปกติ    
 ๕.๓ ระบบอื่น   คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น    ซ่ึงตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนั้นในหลักสูตร 
 ใหชัดเจน  โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค  หรือระบบ 
 ไตรภาค 
 
ขอ ๖.   การกําหนดหนวยกิตสําหรบัแตละรายวิชา   ใหถือเกณฑดังตอไปนี ้
 ๖.๑   ระบบทวิภาค 
        (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย    หรือการอภิปรายปญหา      หรือการศึกษาทีเ่ทียบเทา  
   ที่ใชเวลา ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมง  และศึกษาดวยตนเอง  ๒  ช่ัวโมง 
   ตอสัปดาห   หรือไมนอยกวา ๓๐  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิต 
   ระบบทวภิาค  
                          (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศกึษาที่เทยีบเทา  ทีใ่ชเวลา๒ - ๓  ช่ัวโมง 
 ตอสัปดาห  หรือ ๓๐ - ๔๕ ช่ัวโมง   และศึกษาดวยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห     หรือ ๑๕  
 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ ใหมีคาเทากบั ๑ หนวยกิตระบบทวภิาค 
 
 
 



 

 

๓

 

 
(๓)  การฝกงาน  หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ)   หรือการทําโครงงาน   หรือกิจกรรม 
 การเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย     ที่ใชเวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงตอสัปดาห     หรือ  ๔๕-๙๐   
 ช่ัวโมง  และศกึษาดวยตนเอง    ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๕ ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ    
 ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๖.๒    ระบบไตรภาค 
                          (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา  หรือการศึกษาที่เทยีบเทา  ที่ใช 
  เวลา  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา  ๑๒  ช่ัวโมง  และศึกษาดวยตนเอง ๒ ช่ัวโมงตอ 
  สัปดาห หรือไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ 
  ไตรภาค 
                          (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศกึษาทีเ่ทยีบเทา  ที่ใชเวลา ๒-๓  ช่ัวโมง 
  ตอสัปดาห   หรือ  ๒๔-๓๖  ช่ัวโมง   และศึกษาดวยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห   หรือ  ๑๒   
  ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบไตรภาค 

(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ)    หรือการทําโครงงานหรือกจิกรรมการ 
  เรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ทีใ่ชเวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงตอสัปดาห    หรือ ๓๖-๗๒  ช่ัวโมง     
  และศึกษาดวยตนเอง ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๒ ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคา 
  เทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค 
               ๖.๓  ในกรณีท่ีไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑   หรือ ขอ ๖.๒ ได    ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพจิารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดย 
  ใหแสดงรายละเอียดการเทยีบเคียงหนวยกติกับระบบทวภิาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย  
 

ขอ ๗.    จํานวนหนวยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา  
  ๗.๑   หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๕๐   
  หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา     
 ๗.๒   หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตทวภิาค หรือ ๑๘๗.๕   
   หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา    

 ๗.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๘๐ หนวยกิต 
   ทวิภาค   หรือ  ๒๒๕  หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา  
 ๗.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมจีํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา  ๗๒ หนวยกิตทวิภาค  หรือ  
  ๙๐ หนวยกิตไตรภาค   ใชเวลาศึกษาไมเกนิ ๔ ปการศึกษา    
  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอน 
ปรัชญาและเนือ้หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนัน้ ๆ โดยครบถวนและใหระบุ คาํวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลักสูตร   
  ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวนัที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 

 
 



 

 

๔

 

 
ขอ ๘.  การกําหนดสญัลักษณแสดงผลการศึกษา 
 ๘.๑    สัญลักษณซ่ึงมีแตมประจํา    
         ผลการศกึษาของแตละรายวชิาอาจจะแสดงไดดวยสัญลักษณตาง  ๆ  ซ่ึงมีแตมประจํา ดังนี ้  
 

                  สัญลักษณ           แตมประจํา 
           A    ๔.๐๐ 
           B +    ๓.๕๐ 
           B    ๓.๐๐ 
           C +    ๒.๕๐ 
           C    ๒.๐๐ 
           D +    ๑.๕๐ 
           D    ๑.๐๐ 
           F    ๐.๐๐  
 
 ๘.๒ สัญลักษณซ่ึงไมมีแตมประจํา 
        ผลการศึกษาของแตละรายวชิาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง  ๆ  ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 
 สัญลักษณ   ความหมาย 

       AU   การศึกษาโดยไมนับหนวยกติ (Audit) 
       I   รอการประเมนิผล (Incomplete) 
       P   การศึกษายังไมส้ินสุด (In Progress) 

                        S     พอใจ (Satisfactory) 
       T               การโอนหนวยกิต (Transfer of  Credit) 

                        U   ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
       W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

                        X   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
 

 ๘.๓   การตัดสินผลการศึกษา 
   (๑)  สัญลักษณที่มแีตมประจําไมนอยกวา  ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S   เปนการประเมินผลวา ได   
  หรือ  ผาน (Pass)  ในแตละรายวิชา 
   (๒)  สัญลักษณที่มแีตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ  U ในแตละรายวิชาถือวามคีวามรู 
  ความสามารถต่ํากวาเกณฑ     ถาจะตดัสินการประเมนิผลเปนอยางอืน่    ใหอยูในดุลยพนิิจของ 
  คณะกรรมการประจําคณะ   หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ      ในกรณ ี
  ใหสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานแกตวั  เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะใหสัญลักษณที่มีแตมประจําไดไมเกิน   
  ๒.๐๐  หรือสัญลักษณ  S   
 
 



 

 

๕

 

 
 ๘.๔   การให  F  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้   
 (๑)  นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลวา  ตก 
 (๒)  นักศึกษาขาดสอบ   โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่คณะกรรมการ 
  ประจําคณะมอบหมาย 
                            (๓)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ 
 (๔)  นักศึกษาทําผิดระเบยีบการสอบ    เชน   เขาสอบสายเกนิเวลาที่กําหนด  ทาํผิดวินยัวาดวยการ 
  แตงกายนักศกึษา  หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒  และไดรับการตัดสนิใหตก 
                    (๕)  นักศกึษาที่ไดสัญลักษณ  I  แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศกึษา 

  ปกติตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค  หลังสิ้นภาคการศกึษาที่ไดสัญลักษณ  I     
         ยกเวนกรณีที่นกัศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพกัการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒  

                            (๖)  นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ  P   แลวไมสอบ    และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด 
                           (๗)  นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน ๘.๓ (๒) หรือสอบแกตวั 
  หรือปฏิบัติงานแกตวัแลว    แตยังประเมินผลวา  “ไมได” หรือ  “ไมผาน” 
 ๘.๕    การให  S   หรือ  U   จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมหีนวยกิต หรือมหีนวยกิต  แตภาควิชาหรือ 
  คณะเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณที่มีแตมประจาํ 
 ๘.๖   การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นกัศึกษาแจงความจํานงเขารวมศึกษา โดยไมนับหนวยกิต   
  แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบตัิการไมนอยกวารอยละ ๘๐   
 ๘.๗   การให  I  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
 (๑)  นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการ 
  สุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย      หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจาํหนวยบริการ 
  สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการ 
  ประจําคณะมอบหมาย 
                             (๒)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑   เนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทยจาก 
  หนวยบริการสุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย       หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจํา 
  หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง    ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

               (๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ  และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจ 
  ของคณะกรรมการประจาํคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

 ๘.๘    การให  P    จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มกีารสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา  ๑    ภาค 
  การศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานัน้ยังไมส้ินสุด 

 ๘.๙    การให  T จะกระทําไดในกรณีที่โอนยายหนวยกติมาจากคณะ หรือสถาบันอื่น  
                    ๘.๑๐  การให W  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
                             (๑)   ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓ 
                             (๒)   นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา 
                            (๓)   นกัศึกษาถูกสั่งพักการศกึษา 
               ๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของ 
  รายวิชานัน้ ๆ  ตามกําหนด 
 



 

 

๖

 

 

ขอ  ๙.   การลงทะเบียน   
 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา      และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวาที่แตละหลักสูตรกําหนด   
โดยเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
               ๙.๑   การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาใหลงทะเบยีน 
 เรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต  และไมเกนิ ๒๒ หนวยกิต   และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน 
 ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต     โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนกัศกึษาดําเนินการไดครบขั้นตอน 
 ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน       อาจใหมกีารลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต   
  แตกตางไปจากเกณฑขางตนได     ทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคณุภาพการศึกษา    
  โดยตองเรียนใหครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร 
 ๙.๒    การลงทะเบียนเรียนซ้ํา   จะทําไดตอเมื่อ  
 (๑)  รายวิชานัน้ไดสัญลักษณ F  หรือ  W  หรือ U   หรือคณะกรรมการประจําคณะ  หรือผูที่ไดรับ 
  มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเหน็วานกัศึกษาควรเรียนซ้ํา ตามขอ ๘.๓ (๒)  กรณ ี
  ที่เปนรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่แทนได  หรือ 
    (๒)  นักศึกษาตองการเรียนซ้ําในรายวิชาที่เรียนแลว   เพื่อแกไขผลการศึกษาใหไดแตมเฉลี่ยสะสม 
   สูงขึ้น  แตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยทีป่รึกษา 
    (๓)  การลงทะเบียนเรียนซ้ําในแตละรายวิชา   ตามขอ  ๙.๒ (๑)    และ  ขอ ๙.๒(๒)   นกัศึกษาจะ 
  ลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด  แตซํ้าไดอีกไมเกนิ ๒ คร้ัง   ยกเวนกรณ ี
  ที่นักศึกษาไดรับอนุญาต ใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) ขอ ๑๕.๑(๒) และ ขอ ๑๕.๑(๓)   
 ๙.๓   การลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร   
  นักศึกษาที่ตองการเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร  สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนด 

  ไดตามขอ  ๙.๑     และเมื่อเรียนครบรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนดแลว        จะไดรับอนุมัติปริญญาของ 
  หลักสูตรนั้น   ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาในทกุหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา  โดยนับตั้งแตแรก 
  เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  
ขอ ๑๐.   การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา   
 นักศึกษาจะขอเพิ่ม  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมือ่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตร
และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย  โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้ 
 ๑๐.๑   การขอเพิ่มรายวิชา    จะตองดําเนินการภายใน  ๒    สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ หรือ 
  ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปด 
  ภาคการศึกษาใหขอเพิ่มภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้ 
             ๑๐.๒  การขอลดรายวิชา        รายวชิาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไมนับครั้งในการลง 
  ทะเบียน   หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห   นับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ   หรือภายในสัปดาห 
  แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน   สําหรับรายวชิาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอ 
  ลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศกึษาในรายวิชานัน้ 
 



 

 

๗

 

 
         ๑๐.๓    การขอถอนรายวิชา      ดําเนนิการไดหลังสัปดาหที่  ๒    นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ  หรือหลัง 
  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศกึษารายวิชาที ่
  เปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย         จนถึงหนึ่งสัปดาหกอนสอบสิ้นสุด 
  รายวิชานัน้ รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทกึในใบแสดงผลการศึกษาและนบัครั้งในการลงทะเบียนเรียน 
        ทั้งนี้   การอนุญาตหรือไมอนุญาต ใ หเพิม่    ลด       และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูทีค่ณบด ี
  มอบหมาย จะตองแสดงเหตผุลประกอบดวย 
 

ขอ ๑๑.   เวลาเรียน 
 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ  ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ   การฝกงาน  และการฝกภาคสนาม  
ไมนอยกวารอยละ ๘๐   ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ๆ   
 

ขอ ๑๒.    การนับจํานวนหนวยกิต 
 ๑๒.๑   การนับจํานวนหนวยกิตของนักศึกษาเพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต 
   ที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลวา  “ได”   หรือ  “ผาน”   เทานั้น 
  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกติ 
  คร้ังสุดทายที่ประเมินผลวา “ได”   หรือ   “ผาน”  ไปคิดเปนหนวยกติสะสมเพยีงครั้งเดียว 
 ๑๒.๒   การรวมจํานวนหนวยกิตเพือ่ใชในการคาํนวณแตมเฉลี่ย    ใหนับจํานวนหนวยกติของทุกรายวิชาที ่
  ผลการศึกษามแีตมประจํา 
  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ครั้ง        ใหนบัจาํนวนหนวยกิตที่ลง 
  ทะเบยีนเรยีนรายวิชานัน้  ๆ   คร้ังสุดทายไปใชในการคาํนวณแตมเฉลี่ย 
 

ขอ ๑๓.  การคิดแตมเฉล่ีย    
 แตมเฉลี่ยมี  ๒ ประเภท  คอื  แตมเฉลี่ยประจําภาค   และแตมเฉลี่ยสะสม  การคํานวณแตมเฉลีย่ใหทําดังนี ้

 ๑๓.๑   แตมเฉล่ียประจําภาค     ใหคาํนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานัน้      โดยเอา 
   ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวย 
   จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําที่ศึกษาในภาคการศกึษานั้น ๆ ใหม ี
   ทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓ 

 ๑๓.๒   แตมเฉล่ียสะสม    ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเร่ิมเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยมหดิล 
  จนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย    โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผล 
  การศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา     และผล 
  การศึกษามีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓ 
   ในกรณีที่นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนซ้ํา    ใหนําแตมประจําของสัญลักษณที่ไดรับการประเมนิ 
  คร้ังสุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย 
 
 
 



 

 

๘

 

 
ขอ ๑๔.   การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต    
 นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย  หรือที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
นักศกึษาที่ขอโอนผลการเรยีนจากสถาบนัอุดมศกึษาอืน่  อาจขอเทยีบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิตใหครบหนวยกิต 
ตามหลักสูตรได โดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น  และมีผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ
เปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนีใ้หใชเฉพาะนกัศึกษาที่ไดรับอนมุัติใหโอนยาย  หรือนักศกึษาที่
ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบหลักสูตร  หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรอืคณะกรรมการหลักสูตร   ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  ดงัตอไปนี ้
 ๑๔.๑   เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา  และโอนยายหนวยกติ 
           (๑)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอดุมศกึษา      ทั้งในหรือตางประเทศที่มี 
  มาตรฐานไมต่าํกวามหาวิทยาลัยมหิดล  และกรรมการหลกัสูตรมีมติเหน็ชอบดวย 

 (๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหา    และใหประสบการณการเรียนรู       ครอบคลุมหรือ 
  เทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต      
  และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย 
 (๓) เปนรายวชิา   หรือกลุมรายวชิาที่ลงทะเบยีนเรยีนมาแลวไมเกนิ  ๕  ป    ถาไมเปนไปตามนี้         
  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ   

          (๔)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา 
                       (๕)  การเทียบรายวชิาและโอนยายหนวยกิต    ใหทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม 
  ตลอดหลักสูตร 

 ๑๔.๒   การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกติใหทําหนังสอืถึงคณบดี   พรอมหลักฐานที่เกีย่วของกบั 
  รายวิชาที่ขอโอน        ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการหลักสตูรประจาํภาควิชาทีเ่กีย่วของ    และ/หรือคณะ 
  กรรมการประจําคณะเปนผูพจิารณาพรอมเหตุผลในการอนุมัติ       และนําเสนอมหาวทิยาลัย และ/ 
  หรืออธิการบดีเปนผูอนุมัติ หรือใหความเห็นชอบการอนุมัติจากระดบัคณะ 

 ๑๔.๓   รายวิชาที่เทยีบและโอนยายหนวยกิต   จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวชิาที่เทียบโอน 
  ให   โดยใชสัญลักษณเปน T และจะไมนาํมาคิดแตมเฉลี่ย 
 ๑๔.๔   นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา  หรือกลุมรายวิชา  และโอนยายหนวยกิต  ตามขอ ๑๔.๑(๑) -๑๔.๑(๓)   
   มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินยิม  ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ ๒๑  ของขอบังคับฉบับนี้   
 ๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มไิดอยูในขอบังคับใดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  หลักสูตรประจําภาควิชาที่เกีย่วของ    และ/หรือคณะกรรมการประจําคณะ    โดยความเห็นชอบ 
 ของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี เปนผูอนุมัตหิรือใหความเหน็ชอบการอนุมัตจิากระดบัคณะ   
 ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอ ๑๔.๑   
 

 

 

 

 



 

 

๙

 

 

ขอ ๑๕.   การลาพักการศึกษา 
 ๑๕.๑    นักศกึษาอาจยืน่คํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา  ในกรณีดังตอไปนี ้
               (๑)  ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
               (๒)  ไดรับทนุแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวมโครงการอืน่ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัย  
  เห็นชอบดวย 
                            (๓)  เจ็บปวยตองพกัรักษาตวัเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด   โดยมีใบรบัรอง 
  แพทยจากหนวยบรกิารสุขภาพนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั หรือมใีบรับรองแพทยอ่ืนที่รับรอง 
  โดยแพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
                            (๔)  เมื่อนักศึกษามคีวามจําเปนสวนตวั   อาจยืน่คํารองขอลาพักการศึกษาไดแตตองไดศึกษาใน 
  มหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑  ภาคการศึกษา   และมแีตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐  
    การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑  ใหนักศึกษายืน่คํารองตอคณบดี  หรือผูที่คณบดี 
   มอบหมายโดยเร็วที่สุด  และใหคณบดหีรือผูที่คณบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมตัิ  
      ๑๕.๒    เมื่อนักศึกษามเีหตุสุดวิสัยจําตองลาพักการศึกษา  ดวยเหตผุลนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ  ๑๕.๑   
   ใหยืน่คํารองตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด   และใหคณะกรรมการประจําคณะ 
   หรือผูที่คณะกรรมการประจาํคณะที่นกัศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ
 ๑๕.๓    การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑  และ ๑๕.๒  ใหอนุมตัิไดคร้ังละไมเกิน  ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค   หรือ ๓  ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค   
  ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอกี   ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ  
  ๑๕.๑  หรือ ๑๕.๒ แลวแตกรณี 
 ๑๕.๔   ในกรณีที่นักศกึษาไดรับอนมุัติใหลาพักการศึกษา     ใหนับเวลาที่ลาพกัอยูในระยะเวลาการศึกษา 
  ดวย     ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ตามขอ  ๑๕.๑(๑)   และ ขอ ๑๕.๑(๒)    
  หรือในกรณีทีม่ีเหตุสุดวิสัย   ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
 ๑๕.๕   ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา    นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา  โดย 
  ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย  มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  
 ๑๕.๖   นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา   เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศกึษา 
  ตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา  
  ๑ สัปดาห 
       การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน คณบดีหรือผูที่ไดรับ 
  มอบหมายจะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย     
 

ขอ ๑๖.    การจําแนกสภาพนักศึกษา 
 ๑๖.๑   การจําแนกสภาพนักศึกษา     สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรก     จะจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อ 
  ส้ินภาคการศึกษาที่สอง  ตามการจัดการศกึษาแบบทวิภาค   หรือส้ินภาคการศึกษาที่สามตามการจัด 
  การศึกษาแบบไตรภาค   นับตั้งแตเร่ิมเขาศกึษา  สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒   เปนตนไป  จะ 
  จําแนกสภาพนักศึกษา   เมือ่ส้ินภาคการศกึษาปกติของแตละภาค    หรือเมื่อส้ินปการศึกษาสําหรับ 
  หลักสูตรที่มีการศึกษาตอเนือ่งตลอดป    สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือ 
  ปริญญาตรี  อาจใหจําแนกสภาพนกัศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษาฤดูรอนได 
 



 

 

๑๐

 

 
 ๑๖.๒    การจําแนกสภาพนกัศึกษาใหพิจารณาวาเปนนกัศกึษาสภาพปกติหรือสภาพวทิยาทัณฑ ดังตอไปนี ้
                  (๑)  นักศึกษาสภาพปกติ  ไดแก  นักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนเปนภาคการศกึษาแรก  หรือนกัศึกษา 
   ที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 
         (๒)   นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๑.๕๐  แตไมถึง  
  ๒.๐๐  จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ   
  ประเภทที่  ๑   ไดแก  นักศกึษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง  ๑.๘๐  
  ประเภทที่  ๒  ไดแก  นักศกึษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐  แตไมถึง  ๒.๐๐  
 

ขอ ๑๗.    ฐานะชั้นปของนักศึกษา 
 ใหเทยีบฐานะชั้นปของนักศกึษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได ตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรนั้น 
 
ขอ ๑๘.    การพนสภาพการเปนนักศึกษา  
 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศกึษาในกรณี ดังตอไปนี้ 
 ๑๘.๑      ศึกษาครบตามหลักสูตร   และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือปริญญาตามขอ  ๒๐ 
 ๑๘.๒   ไดรับอนุมัติจากอธกิารบดีใหลาออก  
                ๑๘.๓    อธิการบดีส่ังใหพนจากสภาพการเปนนักศกึษาในกรณี  ดังตอไปนี ้
 (๑)  เมื่อมีการจําแนกสภาพนกัศึกษา  และมแีตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐  
                (๒)  นักศึกษาสภาพวิทยาทณัฑประเภทที่ ๑   ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐   อีก  ๒  ภาคการ 
   ศึกษาติดตอกนัที่มีการจําแนกสภาพนกัศึกษาตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก  ๓   
   ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกีารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศกึษาแบบไตรภาค  
   หรืออีก ๑ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา   โดยใชระบบอืน่ตามขอ ๕.๓ 
 (๓)  นักศกึษาสภาพวทิยาทณัฑประเภทที่  ๒    ที่มีแตมเฉลีย่สะสมต่ํากวา ๒.๐๐   อีก  ๔   ภาคการ 
  ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค   หรืออีก  ๖  
  ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกีารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศกึษาแบบไตรภาค   
  หรืออีก ๒ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา  โดยใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓ 
 (๔)  ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั้งตามขอ ๙.๒(๓) แลวผลการศึกษาหรือ 
  ผลการสอบ  ยังคง  “ไมได”  หรือ “ไมผาน” 
 (๕)  มีเวลาเรียนเกนิ ๒ เทาของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

 (๖)  เมื่อพนกําหนดเวลา  ๒  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว  ยังไมลงทะเบียนเรียน  หรือยัง 
  ไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศกึษา โดยขาดการตดิตอหรือโดยไมมีเหตุผลสมควร 

 (๗)  นักศึกษาประพฤติผิดวินยัตามขอบังคับวาดวยวินยันกัศกึษาของมหาวทิยาลัย  หรือสถาบัน 
  รวม/สถาบันสมทบ   
 (๘)  มีปญหาทางจติจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา         และ/หรือจะเปนอุปสรรคตอการประกอบ 
  วิชาชีพ  ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาขอมลู   และนําเสนอสภา 
  มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ   
 (๙)  ถูกลงโทษตามขอ ๒๒ 
 (๑๐)  ตาย 



 

 

๑๑

 

 

ขอ ๑๙.    การสําเร็จการศึกษา 
           ๑๙.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา    
 ๑๙.๒    หลักสูตรปริญญาตรี   (๕  ป)   สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา    
                ๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศกึษาปกต ิ   
  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
 ๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 
ขอ ๒๐.    การใหอนุปริญญาหรือปริญญา   
 การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา  นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
   ๒๐.๑    สอบผานรายวชิาและเกณฑอ่ืน ๆ  ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
 ๒๐.๒   ไดแตมเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐    
 ๒๐.๓    เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศกัดิศ์รีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น 
 
ขอ ๒๑.   การใหปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซ่ึงรวมทั้งรายวิชาที่
นักศึกษายายประเภทวิชา  หรือคณะในมหาวิทยาลัย   หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  และเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชาทีม่ีผลการเรียนไมต่ํากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจําที่เทยีบรายวิชา  หรือ
โอนยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉล่ียสะสม จะไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม   อันดับ ๑   เมื่อสอบได
แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  ๓.๕๐  และไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิม   อันดับ ๒ เมื่อสอบไดแตมเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา 
๓.๒๕  และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้  
 ๒๑.๑   มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรอืจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนดไวในหลักสูตร    
 ๒๑.๒  มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ  ๒๐ 
 ๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบยีนเรียนซ้ํา   หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่แทน หรือสอบแกตวั  หรือปฏิบัติงาน 
  แกตวัในรายวชิาใดเลยตลอดหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน 
 ๒๑.๔  ในกรณีที่นักศกึษาขอเทียบรายวิชา   และโอนยายหนวยกิต   จํานวนรายวชิาที่ขอยาย     หรือขอโอน 
   จะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร  
           

ขอ ๒๒.   การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ     
 ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวนิยันักศกึษา โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณ ี 
ดังตอไปนี ้

 ๒๒.๑  ใหไดสัญลักษณ  F ในรายวชิาที่ทุจริต 
 ๒๒.๒  ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริตและใหพักการศึกษาในภาคการศกึษาถัดไปไมนอยกวา ๑  
   ภาคการศึกษาปกต ิ  



 

 

๑๒

 

 
 ๒๒.๓  ใหไดสัญลักษณ  F  ทุกรายวชิาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้    
 ๒๒.๔  ใหไดสัญลักษณ  F  ทุกรายวชิาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้     และใหพักการศึกษาใน 
  ภาคการศึกษาถัดไปไมนอยกวา  ๑  ภาคการศึกษาปกติ   
 ๒๒.๕   พนสภาพการเปนนักศกึษา   
    อธิการบดีมีอํานาจสั่งใหนกัศึกษาที่ทจุริตในการสอบพนสภาพการเปนนักศึกษา   และนักศกึษาทีถู่กสั่งให

พนสภาพการเปนนักศกึษาในกรณนีี้หมดสิทธิ์ที่จะเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยมหดิลตลอดไป 
 

ขอ ๒๓.    การใดที่มิไดบญัญัติไวในขอบังคับนี้   ใหนาํแนวปฏิบัติ   ขอบังคับ  และระเบยีบที่เกีย่วกับการศกึษาของ 
 คณะ   หรือของมหาวิทยาลัยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคบันี้มาใชบังคบัโดยอนุโลม 
 

ขอ ๒๔.  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้    ในกรณีทีม่ีปญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามขอบังคับนี้    ให 
 อธิการบดีมีอํานาจวนิิจฉัยตคีวาม  และสั่งการตามที่เห็นสมควร 
 

     ประกาศ    ณ    วันที่    ๒๗    เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
                                             (ลงนาม) วิจารณ   พานิช 

                                                                                    (ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ   พานิช) 
                                                                           นายกสภามหาวิทยาลัยมหดิล 

 























ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) 

พ.ศ  ๒๕๖๑ 
----------------------------- 

        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔(๒) แห่งพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕o 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

        ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑” 

         ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
        ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔/๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะน าการวางแผนการศึกษา 

โดยหัวหน้าส่วนงานของแต่ละส่วนงานแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรทุกหลักสูตรของส่วนงานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
วรรคแรกให้กับนักศึกษาทุกคนและทุกชั้นปี 

        อาจารย์ที่ปรึกษา ควรพบนักศึกษาตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนดและอาจารย์ที่ปรึกษาควรก าหนดวัน เวลาท่ี
นักศึกษาสามารถเข้าพบขอรับค าปรึกษาได้แน่นอน ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนงานประเมินผลการปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาค
การศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 

   ๔/๑.๑ ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกันกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร 

           ๔/๑.๒ ให้ค าแนะน าเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
        ๔/๑.๓ ให้ค าแนะน าการลงทะเบียน การขอเพิ่ม ขอลด ขอถอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตต่อภาค

การศึกษาของนักศึกษา 
           ๔/๑.๔ ให้ค าแนะน าวิธีเรียน ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการศึกษา 
           ๔/๑.๕ ให้ค าปรึกษาปัญหาของนักศึกษาและแนะน าให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
           ๔/๑.๖ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   ๔/๑.๗ ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
   ๔/๑.๘ รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้หัวหน้าส่วนงานทราบทุกภาคการศึกษา 

           ๔/๑.๙ หน้าที่อื่นๆตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย” 

     ประกาศ ณ วันที่      พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์) 
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 



















   
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                             ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๘ 
 

ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ  
หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน 

 






