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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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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 
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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 

  


