มคอ.2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

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

3.วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
ของระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5.รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

มคอ.2
หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
127
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
ก) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
ค) กลุ่มวิชาภาษา
10
หน่วยกิต
ง) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4 หน่วยกิต
จ) กลุ่มวิชาพลานามัย
1 หน่วยกิต
ฉ) กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียนได้ตามความสนใจจากรายวิชา
ต่า งๆ ใน 5 กลุ่ ม วิ ช า คื อ กลุ่ ม วิ ช าภาษา กลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ กลุ่ ม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลานามัย
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก) กลุ่มวิชาแกน
ข) กลุ่มวิชาชีพ
ค) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

91
30
40
21
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
- หลักเกณฑ์กาหนดรายวิชา
เลขหลักหน่วย
หมายถึง
ลาดับรายวิชา
เลขหลักสิบ
หมายถึง
ลาดับรายวิชา
เลขหลักร้อย
หมายถึง
ปีที่จัดสอนวิชานั้น
ตัวอักษร
คณ. หมายถึง
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คพ. หมายถึง
วิชาคอมพิวเตอร์
ฟส. หมายถึง
วิชาฟิสิกส์
วก. หมายถึง
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วค. หมายถึง
วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท. หมายถึง
วิชาวิทยาศาสตร์
วอ. หมายถึง
วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ศท. หมายถึง
สานักวิชาศึกษาทั่วไป
- หลักเกณฑ์ในการกาหนดเลขการจัดชั่วโมงเรียน ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมดดังนี้
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มคอ.2
ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
จานวนชั่วโมงบรรยาย
จานวนชั่วโมงปฏิบัติ
จานวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง

X

( X - X -

X )

- รายชื่อวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

ก) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแสวงหา
ความรู้ที่เป็นแก่นสาคัญทางสังคมศาสตร์ อันได้แก่ ความรู้เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์และสังคม กิจกรรมทาง
สังคมที่สาคัญๆ ปัญหาสังคม กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และการดารงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สันติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทที่พึง ปฏิบัติในฐานะสมาชิก
ของสังคม รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มีให้เลือกเรียนดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ศท.121
การดารงชีวิตในสังคมยุคใหม่และประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
GE.121
Living in Modern Society and Asean Community
ศท.122
จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต
3(3-0-6)
GE.122
Psychology for Living
ศท.123
กฎหมายเพื่อการดารงชีวิต
3(3-0-6)
GE.123
Law for Living
ศท.124
เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
GE.124
Sufficiency Economy and Quality of Life
ศท.125
การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
GE.125
Communication and Human Relations
ศท.126
กระบวนการกลุ่มและเทคนิคการทางานเป็นทีม
3(3-0-6)
GE.126
Group Process and Team Working Techniques
ศท.127
หลักเศรษฐศาสตร์อิสลาม
3(3-0-6)
GE.127
Introduction to Islamic Economics
ศท.128
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม (ซะรีอะฮ์)
3(3-0-6)
GE.128
Introduction to Islamic Laws “SHARI-AH”
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รหัสวิชา
ศท.129
GE.129
ศท.221
GE.221

ชื่อวิชา
พลเมืองกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
Citizen Duty and Responsibility
พลวัตการย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Dynamics of Migration in Southeast Asia

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ มุ่งพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์เพื่อให้รู้จักและเข้าใจตนเองในเรื่องจิตวิญญาณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ การใช้
เหตุผลของมนุษย์ รวมทั้งอารยธรรมและศิลปกรรมต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นักศึกษาสามารถนามาใช้อธิบายปัญหาของตนเอง ผู้อื่น และปรากฏการณ์บางอย่างในสังคมปัจจุบันได้ โดย
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ศท. 131
ศิลปะการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
GE. 131
Art of Life Development
ศท. 132
การคิดกับคนรุ่นใหม่
3(3-0-6)
GE. 132
Thinking and The New Generation
ศท. 133
ศาสนากับการพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
GE. 133
Religion and Human Development
ศท. 134
ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย
3(3-0-6)
GE.134
Thai History and National Identity
ศท. 135
มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
GE. 135
Thai Heritage and Wisdom
ศท. 136
สุนทรียศาสตร์
2(2-0-4)
GE. 136
Aesthetics
ศท. 137
ดนตรีกับมนุษยชาติ
2(2-0-4)
GE. 137
Music and Humanities
ศท. 138
ศิลปะกับมนุษยชาติ
2(2-0-4)
GE. 138
Arts and Humanities
ศท. 139
หลักการอิสลามเบื้องต้น
3(3-0-6)
GE. 139
Introduction to Principles of Islam
ศท. 231
พลังความคิดกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
3(3-0-6)
GE. 231
Power of Thought and Development of Human Potential
ศท. 232
อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
GE. 232
World Civilization
ศท. 233
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
GE. 233
Southeast Asia History and Culture
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รหัสวิชา
ศท. 234
GE. 234

ชื่อวิชา
คติชนเพื่อชีวิต
Folklore For Life

หน่วยกิต
3(3-0-6)

ค) กลุ่มวิชาภาษา 10 หน่วยกิต
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน เป็น เครื่องมือใน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่อไป โดยให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ศท. 101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
GE. 101
Thai for Communication
ศท. 102
การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2(2-0-4)
GE. 102
Thai Usage for Creation
ศท. 100
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GE. 100
Communicative English
ศท. 110
ภาษาอังกฤษเพื่อการดารงชีวิต
3(3-0-6)
GE. 110
English for Daily Life
ศท. 106
การเขียนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
GE. 106
Writing in Daily Life
ศท. 107
วรรณศิลป์ในภาษาไทย
3(3-0-6)
GE. 107
Literary in Thai Created Language
ศท. 108
วิถีภาษาไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
GE. 108
Ways of Contemporaty Thai Language
ศท. 109
สุนทรียทางการฟังและการพูดภาษาไทย
3(3-0-6)
GE. 109
The Aesthetic of Listening and Speaking Thai Language
ศท. 213
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร
3(3-0-6)
GE. 213
Conversation Skills for Workplaces
ศท. 214
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร
3(3-0-6)
GE. 214 Composing Skill for Workplaces
ศท. 160
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
2(2-0-4)
GE. 160
Malay Language and Culture
ศท. 161
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2(2-0-4)
GE. 161
Myanmar Language and Culture
ศท. 162
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2(2-0-4)
GE. 162
Vietnamese Language and Culture
ศท. 163
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2(2-0-4)
GE. 163
Chinese Language and Culture
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รหัสวิชา
ศท. 164
GE. 164
ศท. 165
GE. 165
ศท. 166
GE. 166
ศท. 167
GE. 167

ชื่อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
Japanese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ
Arabic Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Language and Culture

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

ง) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และการ
แสวงหาความรู้ จ ากโลกธรรมชาติ ทั้ ง ทางด้ า นชี ว ภาพและกายภาพ สร้ า งความเข้ า ใจในความหมาย
ความสาคัญ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าในการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สาคัญในโลก
ปัจจุบันและอนาคตอันมีผลต่อวิถีชีวิต ความคิดของมนุษย์ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เน้นให้ผู้เรียน
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการด ารงชี วิ ต แบบสมดุ ล ทั้ ง ภายในตนเอง ระหว่ า งสั ง คม และท่ า มกลาง
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ศท.140
การประยุกต์สถิติในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
GE.140
Applied Statistics in Everyday Life
ศท.141
คณิตศาสตร์ร่วมสมัย
2(2-0-4)
GE.141
Contemporary Mathematics
ศท.142
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน
2(2-0-4)
GE.142
Environmental Science for Sustainable World
ศท.143
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-4)
GE.143
Applied Computer in Everyday Life
ศท.144
สุขภาพเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
GE.144
Health for Life
ศท.145
การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
GE.145
Applied Physics in Everyday Life
ศท.146
เคมีกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
GE.146
Applied Chemistry for Daily Life
ศท.147
วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
2(2-0-4)
GE.147
Earth Science and Astronomy
ศท.148
การเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์
2(1-2-6)
GE.148
Strengthening Mathematical Skills
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มคอ.2
จ) กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต
รายวิชาในกลุ่มพลานามัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย จิตใจ ด้านทักษะ ด้านสังคม
และด้านคุณธรรม โดยใช้กิจกรรมพลศึกษา กิจกรรมนันทนาการและกีฬาต่างๆ เป็นสื่อให้ผู้เรียนได้มีการ
เรียนรู้และมีพัฒนาการโดยการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชา
ต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ศท.152
กิจกรรมนันทนาการ
1(0-2-2)
GE.152
Recreation Activities
ศท.153
ศิลปะการปูองกันตัว
1(0-2-2)
GE.153
Arts of Self Defense
ศท.155
ลีลาศ
1(0-2-2)
GE.155
Ballroom Dancing
ศท.156
โบวลิ่ง
1(0-2-2)
GE.156
Bowling
ศท.157
ว่ายน้า
1(0-2-2)
GE.157
Swimming
ฉ) กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียนได้ตามความสนใจจากรายวิชา
ต่างๆ ใน 5 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลานามัย
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มคอ.2
2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
ก) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (30 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
คณ.109
MA.109
คณ.110
MA.110
คณ.208
MA.208

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)

แคลคูลัส 1
Calculus 1
แคลคูลัส 2
Calculus 2
แคลคูลัส 3
Calculus 3

ฟส.110
PS.110

ฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics 1

4(3-3-7)

ฟส.111
PS.111
วก.107
ME.107
วก.217
ME.217
วค.102
CT.102
วอ.102
IE.102
วอ.211
IE.211

ฟิสิกส์ทั่วไป 2
General Physics 2
การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Fundamental of Computer Programming
กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานสาหรับวิศวกร
Basic Manufacturing Processes for Engineers
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials

4(3-3-7)

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

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

ข) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 40 หน่วยกิต

รหัสวิชา
วค.202
CT.202
วค.203
CT.203
วค.204
CT.204
วค.205
CT.205
วค.303
CT.303

ชื่อวิชา
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
Electronics For Computer Engineering
การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
Digital And Logic Circuit Design
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communications And Computer Networks
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
Mathematics For Computer Engineer
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
Object Oriented Computer Programming
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หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

มคอ.2

รหัสวิชา
วค.304
CT.304
วค.305
CT.305
วค.307
CT.307
วค.308
CT.308
วค.309
CT.309
วค.411
CT.411
วค.414
CT.414
วค.423
CT.423
วค.330
CT.330

ชื่อวิชา
ไมโครโปรเซสเซอร์และการเขียนโปรแกรมแอสแซมบลี
Microprocessor And Assembly Language
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบระบบ
Computer Architecture And Organization
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures And Algorithms
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวแอล
Database System And SQL Language
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Engineering Project 1
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Engineering Project 2
วิศวกรรมซอฟท์แวร์
Software Engineering
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information Systems Analysis And Design

หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(0-9-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ค) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 21 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
ค.1) กลุ่มวิชาเลือกฮาร์ดแวร์
รหัสวิชา
วค.318
CT.318
วค.324
CT.324
วค.325
CT.325
วค.326
CT.326
วค.327
CT.327
วค.447
CT.447

ชื่อวิชา
ระบบฝังตัว
Embedded Systems
การเชื่อมต่อใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Interfacing
ปฏิบัติการเชื่อมต่อใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Interfacing Laboratory
ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Control System
ปฏิบัติการระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Control System Laboratory
การผลิตอัตโนมัติ
Manufacturing Automation
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

มคอ.2
รหัสวิชา
วค.464
CT.464
วค.466
CT.466

ชื่อวิชา
ระบบดิจิตอลขั้นสูง
Advanced Digital Systems
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
Control Systems For Industry

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ค.2) กลุ่มวิชาเลือกซอฟต์แวร์
รหัสวิชา
วค.319
CT.319
วค.322
CT.322
วค.428
CT.428
วค.435
CT.435
วค.454
CT.454
วค.468
CT.468
วค.455
CT.455

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming Laboratory
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database Systems
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geographic Information Systems
คลังข้อมูล
Data Warehouse
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่
Mobile Application Development

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

ค.3) กลุ่มวิชาเลือกเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา
วค.316
CT.316
วค.332
CT.332
วค.333
CT.333
วค.334
CT.334
วค.416
CT.416

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
Wireless Network Technology
วิศวกรรมสายสัญญาณ
Cabling Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมสายสัญญาณ
Cabling Engineering Laboratory
การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Computer Systems And Network Administrations
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
Computer Systems Security
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2
รหัสวิชา
วค.472
CT.472
วค.474
CT.474
วค.476
CT.476

ชื่อวิชา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Networks
การออกแบบและการจัดการศูนย์ข้อมูล
Data Center Designs And Management
เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย
Wireless Sensor Networks

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ค.4) กลุ่มวิชาเลือกประสบการณ์ภาคสนาม
รหัสวิชา
วค.502
CT.502

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
Cooperative Education For Computer Engineer

หน่วยกิต
6(0-40-0)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แต่ต้อง
ไม่ซ้ากับวิชาในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหรือนักศึกษาอาจ
เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่

1

รหัสวิชา

ศท.100
ศท.121
ศท.141
ศท.102
คณ.109
วก.107
วอ.102
วค.203

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การดารงชีวิตในสังคมยุคใหม่และประชาคมอาเซียน
คณิตศาสตร์ร่วมสมัย
การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
แคลคูลัส 1
การเขียนแบบวิศวกรรม
กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานสาหรับวิศวกร
การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
รวม
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หน่วยกิต
(ท – ป – ต)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
20(17-9-37)

มคอ.2
ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียน
ที่

2

รหัสวิชา
ศท.101
ศท.110
ศท.131
ศท.123
คณ.110
ฟส.110
วค.102

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการดารงชีวิต
ศิลปะการพัฒนาชีวิต
กฏหมายเพื่อการดารงชีวิต
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รวม

หน่วยกิต
(ท – ป – ต)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
21(19-6-40)

ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียน
ที่

1

รหัสวิชา
ศท.xxx
ศท.xxx
คณ.208
ฟส.111
วค.204
วค.205

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาพลานามัย
แคลคูลัส 3
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
รวม

หน่วยกิต
(ท – ป – ต)
3(3-0-6)
1(0-2-2)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17(15-5-33)

ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียน
ที่

2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศท.xxx
ศท.142
วค.202
วค.303
วค.304
วค.305

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
ไมโครโปรเซสเซอร์และการเขียนโปรแกรมแอสแซมบลี
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบระบบ
รวม
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หน่วยกิต
(ท – ป – ต)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
17(14-9-31)

มคอ.2

ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียน
ที่
1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วอ.211
วค.307
วค.423
วค.xxx
วค.xxx

วัสดุวิศวกรรม
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
วิศวกรรมซอฟท์แวร์
วิชาเลือกฉพาะสาขา (1)
วิชาเลือกฉพาะสาขา (2)
รวม

หน่วยกิต
(ท – ป – ต)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(14-3-29)

ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียน
ที่

2

รหัสวิชา
วก.217
วค.308
วค.309
วค. 330
วค.411
....

ชื่อวิชา
กลศาสตร์วิศวกรรม
ระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวแอล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

หน่วยกิต
(ท – ป – ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
16(15-3-31)

ชั้นปีที่ 4
ภาคเรียน
ที่

1

รหัสวิชา
วค.414
วค. xxx
วค. xxx
วค. xxx
....

ชื่อวิชา
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
วิชาเลือกฉพาะสาขา (3)
วิชาเลือกฉพาะสาขา (4)
วิชาเลือกฉพาะสาขา (5)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม
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หน่วยกิต
(ท – ป – ต)
3(0-9-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(12-9-27)

มคอ.2

ชั้นปีที่ 4 รูปแบบที่ 1
ภาคเรียน
ที่
2

รหัสวิชา
วค. xxx
วค. xxx

ชื่อวิชา
วิชาเลือกฉพาะสาขา (6)
วิชาเลือกฉพาะสาขา (7)
รวม

หน่วยกิต
(ท – ป – ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)

ชั้นปีที่ 4 รูปแบบที่ 2
ภาคเรียน
ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วค.502

สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต
(ท – ป – ต)
6(0-40-0)

2
รวม

6(0-40-0)

*รวมหน่วยกิตชั้นปีที่ 1- 4 (ทั้งหลักสูตร) 127 หน่วยกิต
3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ศท. 121
GE 121

การดารงชีวิตในสังคมยุคใหม่และประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
LIVING IN MODERN SOCIETY AND ASEAN COMMUNITY
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
พื้นฐานการดารงชีวิตของมนุษย์ การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ในยุคสารสนเทศ ทักษะชีวิตใน
สังคมพหุวัฒนธรรม แนวคิดการดาเนินชีวิตจากพระบรมราโชวาทและพระราชดารัส บทบาทหน้าที่พลเมืองใน
สังคมประชาธิป ไตย การเปลี่ ย นแปลงของสั งคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองในประชาคม
อาเซียน
ศท. 122
GE 122

จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต
3(3-0-6)
PSYCHOLOGY FOR DAILY LIFE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
วุฒิภาวะและการเรียนรู้ การคิด การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การเห็นคุณค่าในตนเอง
และการนาจิตวิทยามาใช้เพื่อการดารงชีวิต
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ศท. 123
GE 123

กฎหมายเพื่อการดารงชีวิต
3(3-0-6)
LAW FOR DAILY LIFE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย บทบาท ความส าคัญ ที่ ม า การแบ่ ง แยกประเภทของกฎหมาย การบัง คั บ ใช้
กฎหมาย ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายที่ จ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิ ต ในสั ง คม กฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานภาพและ
ความสามารถของบุคคลทั่วไป หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้
สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง
ศท. 124
GE 124

เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
SUFFICIENCY ECONOMY AND QUALITY OF LIFE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาและพฤติกรรมความไม่พอเพียงใน
สั งคมไทย ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างเศรษฐกิจ พอเพียงกับคุ ณภาพชีวิต การนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ในการดาเนินชีวิตทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว องค์กรและชุมชน
ศท. 125
GE 125

การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
COMMUNICATION AND HUMAN RELATIONS
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
รูปแบบวิธีการสื่อสารในเชิงวัจนะและอวัจนะของบุคคลและกลุ่มสังคม ที่มีความสัมพันธ์ในชีวิต
ส่วนตัว ครอบครัว และการงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์ การสร้างและการพัฒนา
มนุษยสัมพันธ์
ศท. 126
GE 126

กระบวนการกลุ่มและเทคนิคการทางานเป็นทีม
3(3-0-6)
GROUP PROCESS AND TEAM WORKING TECHNIQUES
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ธรรมชาติของกระบวนการกลุ่ม หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทางานเป็นทีม และการพัฒนา
ทีมงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของทีม การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของทีม วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของทีมและภาวะผู้นา
ศท. 127
GE 127

หลักเศรษฐศาสตร์อิสลาม
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO ISLAMIC ECONOMICS
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึ ก ษาพื้ น ฐานและโครงสร้ า งระบบเศรษฐศาสตร์ อิ ส ลาม แนวคิ ด และแนวทางแก้ ไ ขตาม
เศรษฐศาสตร์ และหลั กเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการอิสลาม กรรมสิทธิ์ ระบบดอกเบี้ย ระบบธนาคารอิสลาม
และระบบประกันสังคมในอิสลาม
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ศท. 128
GE 128

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม (ซะรีอะฮ์)
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO ISLAMIC LAWS (SHARI-AH)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาหลักการกฎหมายซะรีอะฮ์ ความหมายของซะรีอะฮ์ ข้อคิดพื้นฐาน เปูาหมาย แหล่งที่มา
การบังคับใช้และการลงโทษ
ศท. 129
GE 129

พลเมืองกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
3(3-0-6)
CITIZEN, DUTY AND RESPONSIBILITY
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายของพลเมือง องค์ประกอบพลเมืองที่ดีตามระบบประชาธิปไตย ลักษณะวัฒนธรรม
ไทยที่มีผลต่อความเป็นพลเมือง การส่งเสริมและปลูกฝังคุณลักษณะของพลเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติ หน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองในสังคมไทย ปัญหาการศึกษาความเป็นพลเมืองในสังคมไทย
และแนวโน้มการพัฒนาหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองในสังคมและวัฒนธรรมไทย
ศท. 221
GE 221

พลวัตการย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6
DYNAMICS OF MIGRATION IN SOUTHEAST ASIA
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สถานการณ์ ก ารย้ า ยถิ่ น แบบต่ า งๆ ปั จ จั ย การย้ า ยถิ่ น ตลาดแรงงาน ข้ อ ตกลงทางการค้ า
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านประชากร โลกาภิวัตน์ สิทธิ ความเท่าเทียม แนวคิด
ตลาดแรงงานทุนมนุษย์และทุนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม สัญลั กษณ์ รวมทั้งผลกระทบการย้ายถิ่นใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ศท. 131
GE 131

ศิลปะการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
ART OF LIFE DEVELOPMENT
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การกาเนิดของชีวิตมนุษย์ คุณค่าและเปูาหมายของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐ
ทรัพย์ การฝึกฝนทักษะการคิดเชิงเหตุผล หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาชีวิต สุนทรียภาพ
ความสุขและเกณฑ์ตัดสินความสุข และดุลยภาพแห่งชีวิต

ศท. 132
GE 132

การคิดกับคนรุ่นใหม่
3(3-0-6)
THINKING AND THE NEW GENERATION
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ในการวิเคราะห์และการวิพากษ์ การคิดเชิงเหตุผลแบบ
นิรนัยและอุปนัย กระบวนการคิดแบบเหตุผลนิยมและประสบการณ์นิยม หลักการตัดสินปัญหา จริยธรรมในมิติ
ทางปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ การประยุกต์ใช้วิธีการคิดเพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
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ศท. 133
GE 133

ศาสนาเพื่อการพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
RELIGION FOR HUMAN DEVELOPMENT
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด และหลั กธรรมที่สาคัญของศาสนาต่างๆ เพื่ อการพัฒ นามนุษย์ ความสั มพันธ์
ระหว่างศาสนากับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต การปฏิบัติ
ตามหลักคนสอนของศาสนาเพื่อพัฒนาคุณค่า คุณภาพตนเองในการดารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ศท. 134
GE 134

ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย
3(3-0-6)
THAI HISTORY AND NATIONAL IDENTITY
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความเป็นมาของราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การสร้างความมั่นคงแก่ชาติไทย
ศท. 135
GE 135

มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
THAI HERITAGE AND WISDOM
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความส าคัญ ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีผ ลต่อการสร้างสรรค์และ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยด้านปัจจัยสี่ หัตถกรรม วรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลป์และคีตศิลป์
เทศกาลงานประเพณีไทย ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย การธารงรักษาและพัฒนามรดก
วัฒนธรรมของชาติ
ศท. 136
GE 136

สุนทรียศาสตร์
2(2-0-4)
AESTHETICS
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ มนุษย์กับประสบการณ์ทางความงาม การพัฒนาประสาทสัมผัส
และเลือกสรรค่าของความงาม คุณค่าและความเข้าใจในศิลปะ โดยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตามหลักการทาง
สุนทรียศาสตร์เพื่อนามาปลูกฝังและพัฒนาตนเองไปสู่คุณค่าของความเป็นมนุษย์
ศท. 137
GE 137

ดนตรีกับมนุษยชาติ
2(2-0-4)
MUSIC AND HUMANITIES
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การสร้างและพัฒนาการทางดนตรีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน องค์ประกอบของดนตรี ประเภทของ
ดนตรี ความแตกต่างของดนตรีในยุคต่างๆ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีนานาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี
กับความเป็นมนุษยชาติ การรับฟังจากสื่อต่างๆ รวมทั้งการชมการแสดงคอนเสิร์ท และดนตรีดังกล่าว
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ศท. 138
GE 138

ศิลปะกับมนุษยชาติ
2(2-0-4)
ARTS AND HUMANITIES
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาพื้นฐานการแสดงนาฏศิลป์แขนงต่างๆ ทั้งไทยและสากล ดนตรีกับนาฏยศิลป์ เพื่อพัฒนา

คุณค่าเป็นมนุษย์
ศท. 139
GE 139

หลักการอิสลามเบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF ISLAM
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาความหมายของอิสลาม มุสลิม หลักการศรัทธาในอิสลาม หลักการปฏิบัติของมุสลิม การ
ปฏิบัติตน ศึกษาข้อกาหนดต่างๆ ในเรื่องการละหมาด การถือศีลอด การจ่าย ซะกาต การประกอบพิธีฮัจย์ สิทธิ
และหน้าที่ของมนุษย์กับพระเจ้า มนุษย์กับมนุษย์ในสังคม อิสลามกับการปฏิบัติตนในชีวิตประจาวัน การอยู่
ร่วมกันในสังคม มารยาทต่างๆตามหลักการของอิสลาม
ศท. 231
GE 231

พลังความคิดกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
3(3-0-6)
POWER OF THOUGHT AND DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กาเนิดความคิดในศาสตร์ต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตกับกระบวนการคิด ประเภทของ
การคิด การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ด้วยเทคนิคการพัฒนาสมองและพลังความคิดในรูปแบบต่างๆ
ศท. 232
GE 232

อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
WORLD CIVILIZATION
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ เปรียบเทียบพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก
ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน การแผ่ขยาย ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ อันมีผลต่อการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของโลกยุคปัจจุบัน
ศท. 233
GE 233

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
SOUTHEAST ASIA HISTORY AND CULTURE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของอารยธรรม
อินเดีย จีน อิสลาม และตะวันตกที่มีต่อการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบทบาทของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อสังคมโลก
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ศท. 234
GE 234

คติชนเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
FOLKLORE FOR LIFE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ประวัติความเป็นมา ประเภท คุณค่าและภูมิปัญญาไทยของคติชนวิทยาในแต่ละ
ท้องถิ่น ศึกษาวิธีการรวบรวม การจาแนกและการวิเคราะห์ข้อมูลทางคติชนวิทยา วิวัฒนาการทางคติชนวิทยา
ความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ค) กลุ่มวิชาภาษา
ศท. 101
GE 101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
THAI FOR COMMUNICATION
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาสาหรับการสื่อสาร ทั้งในชีวิตประจาวันและการศึกษาค้นคว้า
การรับและส่งสารอย่างมีความหมายและมีคุณภาพ หลักการวิเคราะห์ สรุปข้อความที่ได้รับจากการฟังและการ
อ่าน กลวิธีการพูดตามวาระโอกาสต่างๆ การสนทนา การอภิปราย หลักการเขียนความเรียง การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ การเขียนโครงงาน การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ
ศท. 102
GE 102

การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2(2-0-4)
THAI USAGE FOR CREATION
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์เชิงลึก
การวิจารณ์ การวิพากษ์คุณค่าจากการรับสารและการส่งสารทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การพูดและการเขียนอย่าง
มีศิลปะและสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
ศท. 106
GE 106

การเขียนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
WRITING IN DAILY LIFE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ความสาคัญเกี่ยวกับการเขียนในชีวิตประจาวัน วัฒนธรรมในการ
เขียนภาษาไทย การเขียนภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ การเขียนบันทึกติดต่อ การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน และการ
ใช้ภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน์
ศท. 107
GE 107

วรรณศิลป์ในภาษาไทย
3(3-0-6)
LITERATURE IN THAI CREATED LANGUAGE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศิลปะการประพันธ์งานบันเทิงคดี การใช้ภาษาในงานเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง การแต่งนว
นิยายเรื่องสั้น บทกวี ศิลปะการประพันธ์งานสารคดี การเขียนบทความ หลักการวิจารณ์อย่างมีวรรณศิลป์
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มคอ.2
ศท. 108
GE 108

วิถีภาษาไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
WAYS OF CONTEMPORARY THAI LANGUAGE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิถีและความเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในยุคสมัยต่างๆ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อ
ภาษาไทย ปัจจัยที่ส่งผลให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลง ตระกูลภาษาในสังคมไทย วิธภาษา ภาษาไทยถิ่น การ
สัมผัสภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อที่แสดงออกผ่านทางภาษา และการใช้ภาษาไทยใน
ปัจจุบัน
ศท. 109
GE 109

สุนทรียะทางการฟังและการพูดภาษาไทย
3(3-0-6)
THE AESTHETIC OF LISTENING AND SPEAKING THAI LANGUAGE
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่มี
สุนทรียะทางการฟังและการพูดภาษาไทย เน้นทักษะการรับสารและการส่งสารให้สัมพันธ์กัน
อย่างสร้างสรรค์ได้แก่ สุนทรียะทางภาษา การฟังอย่างลึกซึ้ง การพูดอย่างสร้างสรรค์ และการประยุกต์สุนทรียะ
ทางภาษามาใช้กับการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ศท. 100
GE 100

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ENGLISH FOR COMMUNICATION
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เน้นการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน การทักทาย การแนะนาตัว การขอโทษ การตั้งคาถาม ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานเพื่อนาไปใช้ในการพูด
การอ่าน และการเขียนได้อย่างถูกต้อง การใช้พจนานุกรมเพื่อหาความหมาย สานวนและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา
ศท. 110
GE 110

ภาษาอังกฤษเพื่อการดารงชีวิต
3(3-0-6)
ENGLISH FOR DAILY LIFE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การพัฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่า นและการเขี ยน พัฒ นาการเรี ยนรู้
คาศัพท์ กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ฝึกฝนเทคนิคการอ่านและการเขี ยนในระดับที่
สูงขึ้น เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ศท. 213
GE 213

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร
3(3-0-6)
CONVERSATION SKILLS FOR WORKPLACES
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการทางาน การแนะนาตนเอง การแนะนา
เพื่อน การทักทายและพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน การตั้งและตอบคาถามอย่างเป็นทางการ การนาเสนองาน การ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และการเจรจาต่อรอง
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มคอ.2
ศท. 214
GE 214

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร
3(3-0-6)
COMPOSING SKILLS FOR WORK
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการทางาน การเขียนแนะนาตนเองในการสมัครงาน
การเขียนโต้ตอบจดหมายทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนเอกสารการจัดการประชุม การเขียน
รายงานการประชุม การเขียนรายงานในสถานการณ์ต่างๆ และการแปลเอกสาร
ศท. 160
GE 160

ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
2(2-0-4)
MALAY LANGUAGE AND CULTURE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายูในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน การส่ง
สารด้วยการพูดและการเขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจาวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ศท. 161
GE 161

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2(2-0-4)
MYANMAR LANGUAGE AND CULTURE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่าในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน การส่ง
สารด้วยการพูด และการเขียนโดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจาวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ศท. 162
GE 162

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2(2-0-4)
VIETNAMESE LANGUAGE AND CULTURE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเวียดนามในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน การ
ส่งสาร ด้วยการพูดและการเขียนโดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจาวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ศท. 163
GE 163

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2(2-0-4)
CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาจีนในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน การส่งสาร
ด้วยการพูด และการเขียนโดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจาวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ศท. 164
GE 164

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2(2-0-4)
JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุนในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน การส่ง
สารด้วยการพูด และการเขียนโดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจาวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
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มคอ.2
ศท. 165
GE 165

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2(2-0-4)
KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลีในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน การส่ง
สาร ด้วยการพูดและการเขียนโดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจาวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ศท. 166
GE 166

ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ
2(2-0-4)
ARABIC LANGUAGE AND CULTURE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาอาหรับในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน การส่ง
สาร ด้วยการพูดและการเขียนโดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจาวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ศท. 167
GE 167

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2(2-0-4)
RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้และทักษะการใช้ภาษารัสเซียในระดับเบื้องต้น การสื่อสารการทักทาย การแนะนาตัว
ไวยากรณ์พื้นฐาน
และการใช้สานวนภาษารัสเซียในชีวิตประจาวัน ความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่และสังคม
ของกลุ่มชนในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษารัสเซีย
ง) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ศท. 140
GE 140

การประยุกต์สถิติในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
APPLIED OF STATISTICS IN EVERYDAY LIFE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สถิติและข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ส่ วนกลาง การเก็บรวบรวมข้อมูล เบื้องต้น การกาหนด
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวัดการกระจายของข้อมูล สถิติกับการตัดสินใจ สมมติฐานและการ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์สหสัมพัน ธ์อย่างง่าย การ
วิเคราะห์ผลสารวจความคิดเห็น ปัญหาที่ต้องใช้สถิติ สถิติกับการแก้ปัญหา
ศท. 141
GE 141

คณิตศาสตร์ร่วมสมัย
2(2-0-4)
CONTEMPORARY MATHEMATICS
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักคิดทางคณิตศาสตร์ จานวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม บัญชีเงินฝาก การตรวจสอบการคิด
ภาระดอกเบี้ยจากการใช้บัตรเครดิต การใช้สมการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน การคานวณเปอร์เซ็นต์ ประเภท
ต่างๆในราคาสินค้า การคานวณดอกเบี้ยชนิดต่างๆ การคานวณภาระภาษี การคานวณและการตรวจสอบ
เอกสารเงินเดือน การตรวจสอบภาระทุนจานองและดอกเบี้ย การประกันภัย การคานวณพื้นฐานเพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นและตราสารประเภทต่างๆ และกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวันอื่นๆ
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มคอ.2
ศท. 142
GE 142

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน
2(2-0-4)
ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญ หาอย่างเป็ นระบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกั บ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติบนโลก สสารและพลังงาน ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
อากาศ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่ อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขเพื่อโลก
ยั่งยืน การควบคุมและกาจัดมลพิษ การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
และนโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม
ศท. 143
GE 143

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-4)
APPLIED OF COMPUTER IN EVERYDAY LIFE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้น
ข้อมูล การสร้างภาพกราฟฟิก การตัดต่อ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษา การทางาน และนันทนาการ
ศท. 144
GE 144

สุขภาพเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
HEALTH FOR LIFE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดเกี่ย วกับสุ ขภาพ การจัดการสุ ขภาพ พัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิต การปูองกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของบุคคล โภชนาการกับ การปูองกันโรค การ
สร้ างเสริ มสุ ขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้ องต้น การพัฒ นาสุ ข ภาพทางสั งคมและปัญญา อนามัยสิ่ งแวดล้ อ ม
การแพทย์ทางเลือก
ศท. 145
GE 145

การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
APPLIED OF PHYSICS IN EVERYDAY LIFE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสสารและสถานะของสสาร ระบบหน่วยระหว่างชาติ ธรรมชาติของแรง
และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน กลศาสตร์ภาคของไหล คลื่น ความ
ร้อนและบรรยากาศรอบตัว เรา เสียงกับการได้ยิน ธรรมชาติของแสง ไฟฟูาและการสื่ อสาร ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ศท. 146
เคมีกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
GE 146
APPLIED OF CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ทางเคมีเบื้องต้นและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจาวัน ความสาคัญ ผลกระทบของเคมี
กับการดาเนินชีวิต ศึกษาผลิตภัณฑ์เคมี และผลกระทบในชีวิตประจาวัน การใช้งานและการวิเคราะห์ทดสอบ
คุ ณ ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร เครื่ อ งอุ ป โภคและบริ โ ภคในครั ว เรื อ น ยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
เครื่องส าอาง การตัดสิ นใจเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์เคมีอย่างถูกต้อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ไฟฟูาเคมี
ประยุกต์ เคมีกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เคมีกับความปลอดภัยในการดารงชีวิต
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ศท. 147
GE 147

วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
2(2-0-4)
EARTH SCIENCE AND ASTRONOMY
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ความสาคัญของดาราศาสตร์กับมนุษย์ ระบบ
สุริยะ ระบบดาวฤกษ์ ระบบกาแล็กซี่ เอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ โลกและการเปลี่ยนแปลงทางธรณี
ภาค อุทกภาคและสภาวะภูมิอากาศ พัฒนาการเทคโนโลยีอวกาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสัญญาณเตือน
ภัยจากธรรมชาติ ภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อม
ศท. 148
GE 148

การเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์
2(1-2-6)
STRENGTHENING MATHEMATICAL SKILLS
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันกาลัง ฟังก์ชันลอกกาลิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันต่างๆใน
ชีวิตประจาวัน ระบบสมการเชิงเส้น เมทริก และการประยุกต์ใช้ จานวนเชิงเส้น รูปแบบของโพลาร์ของจานวน
เชิงเส้น เวกเตอร์และการประยุกต์ใช้เวกเตอร์ในชีวิตประจาวัน ระบบอสมการเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้
จ. กลุ่มวิชาพลานามัย
ศท. 152
GE 152

กิจกรรมนันทนาการ
1(0-2-2)
RECREATION ACTIVITIES
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษา ความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์คุณค่า
ของนันทนาการและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ
ศท. 153
GE 153

ศิลปะป้องกันตัว
1(0-2-2)
ARTS OF SELF DEFENCE
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย ของกฎระเบียบและคุณประโยชน์ของศิล ปะสู้ ปูองกันตัว
หลักการและทักษะถูกทาร้ายทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลัง วิธีการแก้ไขและปูองกันตนเองในสถานการณ์
เฉพาะหน้า
ศท. 155
GE 155

ลีลาศ
1(0-2-2)
BALLROOM DANCING
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย ประวัติ ขอบข่ายและประโยชน์ ของการลีลาศจังหวะต่างๆ
และประยุกต์ใช้ในการเข้าสังคมได้
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ศท. 156
GE 156

โบว์ลิ่ง
1(0-2-2)
BOWLING
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ประวั ติ ค วามเป็ น มา เทคนิ ค กลวิ ธี และทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ของโบวลิ่ ง การ
บารุงรักษาอุปกรณ์ กติกา มารยาท ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลในการเล่นโบว์ลิ่ง

ศท. 157
GE. 157

ว่ายน้า
1(0-2-2)
SWIMMING
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ประวั ติ ค วามเป็ น มา เทคนิ ค กลวิ ธี และทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ของว่ า ยน้ า การ
บารุงรักษาอุปกรณ์ กติกามารยาท ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
คณ.109 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
MA.109 Calculus 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การดิฟเฟอเรนชิเอทและอินทิเกรตของฟังก์ชันค่าจริง
และฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง และการประยุกต์ เทคนิคของการอินทิเกรต การนาเข้าสู่อินทิรัลเชิงเส้น
และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ
คณ.110 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
MA.110 Calculus 2
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์มากขึ้นของอนุพันธ์ รูปแบบไม่กาหนด การนาเข้าสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
คณิตศาสตร์อุปมาน ลาดับ อนุกรมของจานวน การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน การอินทิเกรต
เชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร
คณ. 208 แคลคูลัส3
3(3-0-6)
MA.208 Calculus 3
วิชาบังคับ : สอบผ่านวิชา คณ.110 แคลคูลัส 2
เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวในสเปส 3 มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการ
ประยุกต์ การแปลงลาปลาซ อนุกรมและอินทิกรัลฟูริเยร์ และการประยุกต์
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ฟส.110 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
4(3-3-7)
PS.110 General Physics 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติทางกลของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การ
แกว่ง กลศาสตร์ของคลื่น เนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟูา ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎี
ฟส.111 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
4(3-3-7)
PS.111 General Physics 2
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ไฟฟูาสถิตย์ ไฟฟูากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟูา ไฟฟูากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักของธอย
เกนส์ การสะท้อน และการหักเหของคลื่นแสง เลนส์และปริซึม การกระจายของแสง การแทรกสอด
การเลี้ยวเบน โพลาไรเซซัน ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น สมการชโรคิงเจอร์ โครงสร้างของอะตอม นิวเคลียสและ
อนุภาคมูลฐาน การสลายตัวของสารกั มมันตรังสี ปฏิกิริยานิว เคลียร์ สารกัมมันตรังสี ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหา
สอดคล้องกับทฤษฎี
วก. 107 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
ME. 107 Engineering Drawing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเขียนตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต์ ภาพฉายออร์โธกราฟฟิก ภาพออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพ
และการอ่านแบบออร์โธกราฟฟิก การกาหนดขนาด แบบและเครื่องมือทางกลต่างๆ การเขียนเส้นโค้ง ฟิลเลต
และแชมเฟอร์ การเขียนแบบรูเจาะและรูคว้าน สลักเกลียวแบบใช้แท็ปและแบบใช้ดาย์ สปริง สลัก ลิ่ม หมุด
ย้า การเขียนแบบแสดงชิ้นส่วน การเขียนแบบสเก็ตภาพร่างด้วยมือ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ใน
การเขียนแบบทางวิศวกรรม
วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
ME.217 Engineering Mechanics
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านวิชา ฟส.110 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
การวิเคราะห์แรง แรงลัพธ์ สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล จุดศูนย์ถ่วง ของไหลสถิต ความฝืด
วิธีงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่และของมวล พลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ
แข็งเกร็ง การเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน หลักการของงานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
วค. 102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-3-5)
CT. 102 Fundamental Of Computer Programming
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การฝึกการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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วอ.102 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานสาหรับวิศวกร
1(0-3-1)
IE.102 Basic Manufacturing Processes For Engineers
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการและปฎิบัติการฝึกฝีมือเบื้องต้น ในเรื่องการใช้เครื่องมือวัดละเอียดประเภทต่างๆ การใช้
เครื่องมือในการแต่งขึ้นรูปโลหะในงานกลึง งานกัด และ เครื่องจักรในงานโลหะแผ่น งานเชื่อมแบบ TIG และ
MIG และความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือดังกล่าว
วอ.211 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
IE.211 Engineering Materials
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุ่ม
หลักๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และคอมโพสิต แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ สมบัติเชิงกล
และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
ข) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
วค.202 อิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
CT.202 Electronics For Computer Engineer
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีสารกึ่งตัวนา ไดโอดในอุดมคติ ชนิดของหลอดต่างๆ โฟโตไดโอด การใช้งานของเทอร์มิสเตอร์
เรคติไฟเออร์และฟิลเดอร์ ชนิดต่างๆ ของทรานซิวเตอร์ การไบแอสทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจรแบบ
สัญญาณขนาดเล็ก การประยุกต์ใช้งานระบบแบบหลายสเตจ การควบสนองเชิงความถี่ในตัวขยายสัญญาณ
การขยายสัญญาณแบบจูน ตัวขยายสัญญาณกาลัง คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานของออปแอมป์ ตัวขยาย
สัญญาณและออสซิเลเตอร์แบบปูอนกลับ ตัวขยายสัญญาณแบบดิฟเฟอเรนเชียล วงจรมัลติฟลายเออร์เชิง
ความถี่ วงจรจ่ายกาลังแบบเรคกูเลต วงจรพลั้นซ์และสวิทช์ชิ้ง และจัดให้มีภาคปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ทางทฤษฎี
วค.203 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
(2-3-5)
CT.203 Digital And Logic Circuit Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฏีสวิตช์ชิ่ง การออกแบบระบบดิจิตอล พีชคณิตบูลลีน ตารางความจริง แผนภูมิคาร์นอร์ ลอจิก
เกทต่างๆ วงจรฟลิปพลอป วงจรนับ ชีพท์รีจีสเตอร์ วงจรคอมไบเนชั่นนัลลอจิก การออกแบบวงจรคอมไบเนชั่น
นัลแบบโมดูล วงจรซีเควลเชียลลอจิก อีซีแอล ทีทีแอล ซีมอสอื่น ๆ องค์ประกอบของหน่วยความจา โมเดลลิ่ง
และซิมูลเลชั่น การตรวจสอบ การทดสอบ และจัดให้มีภาคปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฎี
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มคอ.2
วค.204 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CT.204 Data Communications And Computer Networks
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ชนิดของระบบการสื่อสารข้อมูล ลักษณะของสัญญาณ ช่วงความถี่และความจุของช่องสัญญาณ วิธีการ
ส่งข้อมูลแบบ เบสแบนด์ บอร์ดแบนด์ โหมดของการส่งข้อมูล ตัวกลางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ การส่งข้อมูลชนิด
ซิงโครนัส และอะซิงโครนัสเทคนิคการผสมสัญญาณ เทคนิคการบีบอัดข้อมูลและการคลายข้อมูล ซีอาร์ซี (CRC)
รหัส ของฮัมมิง ระบบเปิ ดและแบบจาลอง OSI ลักษณะทางกายภาพของระบบเครือข่าย โพรโตคอลและ
มาตรฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายแบบกว้าง เครือข่ายไร้สายระบบไคแอนท์เซิฟเวอร์
การประเมินสมรรถภาพของระบบ การบริหารเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล
วค.205 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CT.205 Mathematics For Computer Engineer
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฟังก์ชั่น ความสัมพันธ์ เซ็ต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เทคนิคการพิสูจน์ การนับเบื้องต้น กราฟ ทรี การเวียน
เกิด ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง ความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่าง กระบวนการสุ่ม การ
ประมาณค่า การคาดหวัง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ การถดถอย
วค.303 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
3(2-3-5)
CT.303 Object Oriented Computer Programming
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แนะนาการโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างภาษา เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในการใช้งาน การห่อหุ้ม การ
สืบทอด การมีลักษณะเฉพาะ ลักษณะหลายแบบ การเลือกและการทาซ้า อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ และการจัด
แฟูมข้อมูล เรียนรู้ชุดคาสั่งพื้นฐานต่างๆ ของภาษาจาวา การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาแอพพลิเคชันและภาษาจา
วาแอพเพล็ต ภาษาจาวากับระบบโครงข่ายและระบบติดต่อกับฐานข้อมูล ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
ทฤษฎี
วค.304 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเขียนโปรแกรมแอสแซมบลี
3(2-3-5)
CT.304 Microprocessor And Assembly Language
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ และหลักการเขียนโปรแกรมควบคุม
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สถาปัตยกรรมภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างของรีจีสเตอร์ บัสเทคโนโลยี
แคช ไปป์ไลน์ หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และลอจิก หน่วยควบคุมของไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นต่างๆ หลักการ
เขียนโปรแกรมภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลี
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มคอ.2
วค.305 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CT.305 Computer Architecture And Organization
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบตัวประมวลผล สถาปัตยกรรม
ของตัวประมวลผลและหน่วยคานวณทางคณิตศาสตร์ รีจีสเตอร์ หน่วยควบคุม ระบบบัส การจัดองค์ประกอบ
ของซีพียู สถาปัตยกรรมและการจัดองค์ประกอบของหน่วยความจา การเชื่อมต่อและการสื่อสารกับอุปกรณ์
ภายนอก อุปกรณ์บริวารที่ใช้งานร่วม การวิเคราะห์และการเพิ่มสมรรถภาพ
วค.307 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-3-5)
CT.307 Data Structures And Algorithms
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พื้นฐานการวิเคราะห์อัลกอริทึม อัลกอริทึมที่ใช้ในการคานวณ โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐานและการ
กระทาที่เกี่ยวข้อง เช่น อาเรย์ สแต็ก คิว ลิสต์ ตาราง ต้นไม้ และกราฟ เปรียบเทียบโครงสร้างแบบต่อเนื่องและ
แบบไม่ต่อเนื่อง ในเชิงพื้นที่และเวลา ชนิดข้อมูลแอบสแตร็กในภาษาชั้นสูง อัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง และแบบ
ทาซ้า การวิเคราะห์ความซับซ้อนของแต่ละวิธี แนวทางการแก้ปัญหาในแบบต่างๆ เช่น อัลกอริทึมแบบกรีดดี้ ดี
ไวด์แอนด์คองเคอร์ แบ็กแทร็กกิง
วค.308 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
CT.308 Operating Systems
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการออกแบบระบบปฏิบัติการ แนวคิดเรื่องโพรเซส การทาซิงโครไนเซชั่นของโพรเซส การทาคอน
เคอร์เรนซีของโพรเซส การจัดลาดับงาน ปัญหาคลาสสิกในการทามิวชวลเอ็กซ์คลูชัน การบริหารหน่วยความจา
แบบเพจและแบบเซ็กเมนต์ ระบบไฟล์และดิสก์ การจัดการอุปกรณ์ ระบบความปลอดภัยและการปูองกัน การ
ประเมินสมรรถภาพของระบบ
วค.309 ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวแอล
3(3-0-6)
CT.309 Database System And SQL Language
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ระบบฐานข้ อ มู ล แฟู ม ข้ อ มู ล และฐานข้ อ มู ล สถาปั ต ยกรรมฐานข้ อ มู ล ระบบการจั ด การ
ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล เชิงสั มพัน ธ์ การออกแบบฐานข้อมูล ด้ว ยวิธีอีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูล ด้ว ยวิธีนอร์
มัลไลเซชั่น กระบวนการทรานแซ็คชั่น ฐานข้อมูลแบบกระจาย ภาษาเอสคิวแอล
วค.330 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
CT.330 Information Systems Analysis And Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือ และวิธีการวิเคราะห์ระบบ ผัง
งาน ตารางตัดสินใจ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของระบบ การศึกษาขอบเขตปัญหาของระบบ การจัดทาโครงงาน
และศึกษาความเป็นไปได้ วิธีการออกแบบระบบ การประเมินขนาดฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับงาน การออกแบบ
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มคอ.2
แฟูมข้อมูล และรู ป แบบการแสดงผล การเขียนคู่มือ การตรวจสอบและประเมิน การทารายงานขั้นสุดท้าย
กรณีศกึ ษาของการวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี ลูกหนี้ เงินเดือน สินค้าคงคลังและบุคลากร
วค.411 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1(0-3-1)
CT.411 Computer Engineering Project 1
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านหรือเรียนควบกับวิชา วค.313 สัมมนาและรายงาน
ทาการศึกษา ออกแบบ สร้างและพัฒนาโครงงานเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาต้องส่ง
รายงานความคืบหน้าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
วค.414 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3(0-9-3)
CT.414 Computer Engineering Project 2
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา วค.411 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
ทาการศึกษา ออกแบบ สร้างและพัฒนาโครงงานเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาต้องส่ง
ปริญญานิพนธ์และส่งโครงงานที่ทาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
วค.423 วิศวกรรมซอฟท์แวร์
3(3-0-6)
CT.423 Software Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการซอฟท์แวร์ ศึกษาในรายละเอียดวิธีการพัฒนาความต้องการ (Requirement) และ
ข้อกาหนด (Specifications) ของซอฟต์แวร์ ศึกษาถึงวิธีการออกแบบซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม (Conventional
Design) และแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design) ศึกษารายละเอียดของการตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกับ
ความต้องการ และการตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกับข้อกาหนด ศึกษาการวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและการแก้ไข
ข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ ตลอดจนศึกษาถึงการบารุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance) และเครื่องมือ
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (CASE)
ค) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
ค.1) กลุ่มวิชาเลือกฮาร์ดแวร์
วค.318 ระบบฝังตัว
3(3-0-6)
CT.318 Embedded Systems
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแนะนาระบบฝังตัว สถาปัตยกรรมระบบฝังตัว แบบจาลองระบบฝังตัว และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบฝั งตัว แผนภาพเค้าร่ าง ส่ ว นประกอบแพสซิฟและแอ็กทิฟ แผงวงจรระบบฝั งตั ว ซึ่งประกอบด้ว ย ตั ว
ประมวลผลฝังตัว หน่วยความจา อินพุตและเอาต์พุต บัสและโปรแกรมขับอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการฝังตัว มิดเดิล
แวร์ และซอฟต์แวร์ระดับงานประยุกต์ รวมทั้งกระบวนการพัฒนาระบบฝังตัว และการพัฒนาซอฟต์แวร์งาน
ประยุกต์สาหรับระบบฝังตัว
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มคอ.2

วค.324 การเชื่อมต่อใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์
3(3-0-6)
CT.324 Microprocessor Interfacing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาโครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบบัสต่างๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
และการเขียนโปรแกรมระดับสูงในการควบคุมระบบ การประยุกต์ใช้งานระบบไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อกับ
อุปกรณ์ภายนอกทางพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรม และบัสภายใน วิธีที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ ภายนอกแบบอิน
เทอรัปต์ โพลลิง การอ้างตาแหน่งแบบเทียบหน่วยความจา และเทียบอินพุตเอาท์พุต
วค.325 ปฏิบัติการเชื่อมต่อใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์
CT.325 Microprocessor Interfacing Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบกับวิชา วค.324 การเชื่อมต่อใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา การเชื่อมต่อใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์

1(0-3-1)

วค.326 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CT.326 Computer Control System
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสารแบบต่างๆ ทั้ง
แบบ อนุกรม ขนาน และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในตัวกลางแบบต่างๆ ทั้ง สายทองแดง ไฟเบอร์ออฟติก และ
คลื่นวิทยุ โดยนาไปประยุกต์ใช้กับการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร โดยคานึงถึงลักษณะ
ทางกายภาพที่ทาการติดตั้ง เพื่อเลือกวิธีการติดตั้งที่เหมาะสม ทั้งบนดิน ใต้ดิน ในน้า และในอากาศ
วค.327 ปฏิบัติการระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
CT.327 Computer Control System Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบกับวิชา วค.326 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

1(0-3-1)

วค.447 การผลิตอัตโนมัติ
3(3-0-6)
CT.447 Manufacturing Automation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้น ฐานการผลิ ตและระบบอัตโนมัติ ระบบผลิ ตปริมาณมาก ระบบควบคุมการผลิ ตแบบเชิงเลข
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การจัดการและการเก็บพัสดุ การผลิตโดยเทคโนโลยีกลุ่มและแบบยืดหยุ่น การควบคุม
ภาพ การตรวจสอบอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบสมบูรณ์
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มคอ.2
วค.464 ระบบดิจติ อลขั้นสูง
3(3-0-6)
CT.464 Advanced Digital System
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาวงจรดิจิตอลขั้นสูง ศึกษาและออกแบบระบบควบคุมด้วยการโปรแกรม CPLD และ FPGA
ภาษา VHDL เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบ การนาเอา CPLD และ FPGA ไป
ประยุกต์ใช้งาน
วค.466 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
CT.466 Control System For Industry
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาความรู้พื้นฐานที่จะนามาใช้กับหุ่นยนต์ แขนหุ่นยนต์แบบไคน์เมติกส์ แขนหุ่นยนต์แบบไดนามิกส์
แผนการวางรู ปแบบของหุ่น ยนต์ การควบคุมชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ วงจรให้ กาเนิดสัญญาณแบบต่างๆ ที่ใช้ใน
หุ่นยนต์ การมองเห็นของหุ่นยนต์ ภาษาโปรแกรมที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์ ระบบพีแอลซี การโปรแกรมพีแอลซี การ
ประยุ กต์ใช้พีแอลซี ในงานอุ ตสาหกรรม การควบคุมตรวจตราและเก็บข้อมู ล แบบศูนย์รวม (Supervisory
Control And Data Acquisition/SCADA) ศึกษาการสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูลของระบบการควบคุมตรวจ
ตราและเก็บข้อมูลแบบศูนย์รวม
ค.2) กลุ่มวิชาเลือกซอฟต์แวร์
วค.319 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(3-0-6)
CT.319 Web Programming
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาไดนามิกเว็บเพจ โพรโทคอลเอชทีทีพี แม่ข่ายเว็บ การพัฒนาโปรแกรมเว็บฝั่งแม่ข่าย การ
จัดการคุ้กกี้ การติดตามเซสชัน การพัฒนาโปรแกรมเว็บติดต่อกับฐานข้อมูล จาวาสคริปต์ เทคโนโลยีเอแจ๊กซ์
การพัฒนาเว็บไซต์อย่างปลอดภัย และการเผยแพร่เว็บไซต์สู่สาธารณะ
วค.322 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
CT.322 Web Programming Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบกับวิชา วค.319 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

1(0-3-1)

วค.428 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
CT.428 Management Information Systems
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ กระบวนการตั ดสิ น ใจ หลั ก การสารสนเทศ มนุษย์ ในฐานะผู้ ประมวลสารสนเทศ
หลักการด้านระบบ หลักการด้านการวางแผนและควบคุม โครงสร้างองค์กรและหลักการจัดการระบบสนับสนุ น
การวางแผนควบคุมและตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการจัดการด้านความรู้ข้อกาหนดความต้องการด้านสารสนเทศ
การพัฒนา การจัดทาให้สาเร็จและจัดการทรัพยากรในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
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มคอ.2

วค.435 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
3(3-0-6)
CT.435 Advanced Database Systems
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบจัดการฐานข้อมูล โครงสร้าง และส่ วนประกอบ ฐานข้อมูล ระดับกายภาพ กลไกในการเข้าถึง
ฐานข้อมูล การประมวลคาถาม การประมวลกลุ่มคาสั่ง การคืนสภาพข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล
แบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลอนุมาน
วค.454 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
CT.454 Geographic Information Systems
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้นและฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ โครงสร้างของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ เทคนิคการนาเข้าและจัดเก็บข้อมูล การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ในงาน
ต่างๆ
วค.468 คลังข้อมูล
3(3-0-6)
CT.468 Data Warehouse
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้ น ฐานของการสร้ า งคลั ง ข้ อ มู ล การวางแผนโครงการ การนิ ย ามข้ อ ก าหนดของธุ ร กิ จ การสร้ า ง
แบบจาลองมีมิติ สถาปัตยกรรมเชิงเทคนิค ทางเลือกของโครงแบบเชิงกายภาพ การเลือกโครงการ การออกแบบ
ฐานข้อมูลกายภาพ การประมวลจัดขั้นตอนข้อมูล เทคนิคการจัดขั้นตอนข้อมูล งานประยุกต์สาหรับผู้ใช้เปูาหมาย
การใช้คลังข้อมูล การจัดการการเติบโตของระบบ
วค.455 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่
3(3-0-6)
CT.455 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาพรวมของแพลตฟอร์ม อุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีการ
สื่อสารไร้สายส่วนบุคคล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ แนวทางการออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์สาหรับเครื่องเดี่ยว แนวคิดในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ ได้แก่
สมาร์ทโฟน และแทบเลต
ค.3) กลุ่มวิชาเลือกเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วค.316 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
3(3-0-6)
CT.316 Wireless Network Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีของระบบแลนไร้สาย โดยอ้างอิงกับมาตรฐานของระบบแลนไร้สายในรูปแบบต่างๆ เช่น IEEE
802.11 เทคโนโลยีบลูทูท และระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกล การออกแบบวางระบบแลนไร้สายและการสารวจ
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มคอ.2
พื้นที่ติดตั้ง แนวคิดพื้นฐานและในทางปฏิบัติ ของมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้ในระบบเครือข่ายแบบไร้สายและ
การจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย
วค.332 วิศวกรรมสายสัญญาณ
3(3-0-6)
CT.332 Cabling Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติและชนิดของระบบสายสัญญาณทองแดง เช่น สายUTP สายSTP และ สาย
Coaxial เป็นต้น ศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติและชนิดของสายไฟเบอร์ออฟติกทั้ง Single Mode และ Multi
Mode ศึกษาอุปกรณ์ Media Converter และ Connector ต่างๆ ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในตู้ Rack วิธีการจัด
สายและการกาหนดปูายชื่อที่ถูกต้อง ศึกษามาตรฐาน EIA-568 ออกแบบระบบสายสัญญาณในงานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด ในดาต้าเซ็นเตอร์ หรืองานอื่นๆ การเลือกใช้อุปกรณ์
ต่างๆ ทั้งงานในอาคารและงานนอกอาคาร
วค.333 ปฏิบัติการวิศวกรรมสายสัญญาณ
CT.333 Cabling Engineering Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบกับวิชา วค.332 วิศวกรรมสายสัญญาณ
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา วิศวกรรมสายสัญญาณ

1(0-3-1)

วค.334 การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3(3-0-6)
CT.334 Computer System And Network Administrations
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ยูนิกซ์ ลีนุกซ์ วินโดว์ วีเอ็มแวร์ และดิกส์เลส เป็นต้น
ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่าย เช่น สวิตช์ เราท์เตอร์ ไฟร์วอล์ วีพีเอ็นเราท์เตอร์ และ เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ เป็น
ต้น ศึกษาอุปกรณ์แม่ข่าย ระบบหน่วยความจาหลัก ระบบ SAN และ NAS ขั้นตอนการทางานของระบบต่างๆ
ข้างต้น การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหา การสารองข้อมูล การวิเคราะห์และการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบ
วค.416 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CT.416 Computer Systems Security
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเทคนิคของการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบสิทธิ
ในการใช้งานในระบบเครือข่าย ระบบการตรวจสอบและปูองกันผู้บุกรุก ไวรัสคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง การรักษาความปลอดภัยทั่ วไป และการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการ
ปูองกันขั้นสูงโดยอาศัยข้อมูลอ้างอิงทางสถิติ
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มคอ.2
วค.472 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
CT.472 Advanced Computer Networks
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โพรโตคอลทีซีพีไอพี การแอดเดรสในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบชื่อแบบ
โดเมน โพรโตคอล เออาร์พี ไอซีเอ็มพี ทีซีพี และ ยูดีพี การหาเส้นทางในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และโพรโตคอลหา
เส้นทาง การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ การเลือกใช้ ติดตั้ง และ
กาหนดค่า อุปกรณ์ สวิตช์ เราท์เตอร์ ไฟร์วอล์ วีพีเอ็นเราท์เตอร์ และ เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์
วค.474 การออกแบบและการจัดการศูนย์ข้อมูล
3(3-0-6)
CT.474 Data Center Designs And Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการออกแบบศูนย์ข้อมูล ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟูา ระบบแจ้งเตือนและปูองกันเพลิงไหม้
การออกแบบพื้นยก ระบบสารองไฟ ระบบปูองกันข้อมูลจากภัยพิบัติ การเดินสายไฟฟูากาลังและสายสัญญาณ
และท่อส่งต่างๆ ในศูนย์ข้อมูล การจัดการข้อมูลในศูนย์ การรักษาความปลอดภัย
วค.476 เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย
3(3-0-6)
CT.476 Wireless Sensor Networks
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย มาตรฐาน IEEE 802.15.4 Zigbee องค์ประกอบของเครือข่าย
เซ็นเซอร์แบบไร้สาย ระบบปฏิบัติการ TinyOS โพรโตคอลการห้าส้นทางในเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย การ
ระบุตาแหน่งของเซ็นเซอร์โนด ความปลอดภัยในเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย การประยุกต์ใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์
แบบไร้สาย
ค.4) กลุ่มวิชาเลือกประสบการณ์ภาคสนาม
วค.502 สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
6(0-40-0)
CT.502 Cooperative Education For Computer Engineer
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา วค.411 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษา ไม่น้อย
กว่า 14 ชั่วโมง ได้แก่ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรั บการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบการบริห ารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนาเสนอผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคคลิคกภาพเพื่อสังคมการทางาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ เป็นต้น
หลังจากนั้น นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ
สถานประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ติดต่อกันหรือไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง รวมเป็นระยะเวลา
ทั้งหมดครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาฯกาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้องส่งรายงานวิชาการและนาไปเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่สหกิจศึกษาเป็นสัญลักษณ์ A ถึง F โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
-มีการจัดกิ จกรรมในการสร้ างเสริมบุ คลิ ก ภาพของนักศึ กษาเพื่อ ความ
ชัดเจนของการเป็นผู้นา โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้า
สังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวใน
การทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่ อนที่
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
2. ด้านภาวะผู้นา และความ
-กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีการกาหนด
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง หัวหน้ากลุ่มในการทารายงาน ตลอดจนกาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
นาเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นา และการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี
-มีกิจกรรมนักศึกษา ที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน
การดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
-มีกติกาเพื่อสร้างวินัยในตนเอง อาทิ การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่าง
สม่าเสมอ การมีส่ว นร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้ าในการแสดงความ
คิดเห็น
3. จริยธรรม และจรรยาบรรณ
-มีการจัดวิช าเรียนและให้ ความรู้ส อดแทรกในวิช าชีพ แสดงให้ เห็ นถึ ง
วิชาชีพ
ผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม
4. คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่ม -ต้ อ งมี วิ ช าที่ บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษามา (อาทิ วิ ช าโครงงาน
สร้างสรรค์ และสามารถเลือก
วิศวกรรม) ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง ตาม
วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
ข้อกาหนดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ
5. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง -รายวิ ช าบั ง คั บ ของหลั ก สู ต รต้ อ งปู พื้น ฐานของศาสตร์ แ ละสร้ า งความ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถ
เชื่ อ มโยงระหว่า งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ มีป ฏิ บั ติก าร แบบฝึ ก หั ด
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับ
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ปัญหาจริง ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้
ของตน และการศึกษาต่อในระดับสูง นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจา
ขึ้นไปได้
6. มีทักษะในด้านการทางานเป็นหมู่ -โจทย์ ปัญหาและโครงงานของรายวิช าต่ างๆ ควรจั ดแบบคณะท างาน
คณะ สามารถบริหารจัดการการ
แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางาน
ทางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ เป็นหมู่คณะ
มีทัศนคติที่ดีในการทางาน
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับ ฟังความคิดเห็ นของผู้อื่น รวมทั้ งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2) ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเ คราะห์ ปั ญ หา เข้าใจและอธิบ ายความต้อ งการทางคอมพิว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
นาไปประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสื บ ค้ น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุ กต์ ความรู้ และทัก ษะกั บการแก้ไ ขปัญ หาทางคอมพิว เตอร์ไ ด้ อย่ า ง
เหมาะสม
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
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(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เรื่อง เกณฑ์
การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้วัดผล
เป็น S กับ U
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
1) ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่กาหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร
2) ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายละเอียดวิชา
3) การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) สภาวะการมีงานทาของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ในด้านของระยะ
เวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสั มภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าทางานในสถานประกอบการ
3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
ในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นใน
การปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
1) เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดไว้ในหลักสูตร
2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00
3) ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2-เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้นับรวมการลาพัก
การศึกษาด้วย
4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
2) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
3) ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 1) และ 2) ยื่นคาร้องแสดง ความจานงขอ
สาเร็จการศึกษาต่อ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ
กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติให้ปริญญา ใน
ภาคการศึกษานั้น
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มคอ.2
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิ เ ทศอาจารย์ ใ หม่ เ กี่ ย วกั บ บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาใน
รายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญาวัตถุประสงค์และเปู าหมายของหลักสูตรมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 อบรมเทคนิ ค วิธีการสอน การใช้สื่ อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ ผู้ เรียน การวิจัยเพื่ อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2) จัดให้อาจารย์นาเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาการสอน
3) การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และคุณธรรม
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
4) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ อาทิ การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ การนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น เป็นต้น
5) การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
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มคอ.2
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้า
สาขาวิชา หรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจาหลักสูตรอีก 4 คน เป็น
กรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัย เป็นผู้กากับและให้คาแนะนา คณะกรรมการประจาหลักสูตรจะมีการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน กาหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม รวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ การประเมินผล เครื่องมือ
อุปกรณ์ เป็ นต้ น มาเป็ นข้ อมูลในการปรั บปรุ งหลั กสู ตร โดยมีการประชุ มทุกภาคการศึ กษา และมี การ
ดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
1.1 เป้าหมาย
1) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นผู้นาในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทาง
2) กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝุรู้ มีแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างความรู้ ความสามารถ ในวิชาการ
วิชาชีพที่ทันสมัย
3) ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4) มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
1.2 การดาเนินการ
1) ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย อย่างสม่าเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ปี
2) จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3) จัดให้มีผู้สอนและหรือผู้ช่วยสอน
4) กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญตรง
สาขาวิชาการที่สอน
5) สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาทางวิชาการและหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะด้าน
6) ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ไปดูงานด้านหลักสูตร ทั้งในและต่างประเทศ
7) มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ในหลักสูตรทุกปี
8) จัดทาฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
9) ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา
1.3 การประเมินผล การดาเนินการ
1) จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
2) จานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจา
3) จานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้
4) ผลการประเมินการเรียนการสอน
5) ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ ทุกๆ 2 ปี
6) ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี
7) ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาทุกๆ 1 ปี
-68-

มคอ.2
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี เงินรายได้เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ ทุกภาค
การศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ทรัพยากรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มี การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลมีหนังสือ ตาราเฉพาะทางที่
เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง
2.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับสานั กบรรณสารในการ
จัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียน
การสอน ในการติดต่อประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น มหาวิทยาลัยมีการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของ
อาจารย์ อาทิ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะซึ่งประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าสานักบรรณสาร
และทาหน้ าที่ประเมินความพอเพีย งของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะ
อานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ์
2.4.1 เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และช่องทางการเรียนรู้ที่เพียบพร้อมทันสมัย
2.4.2 การดาเนินการ
1) จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัย
2) จัดให้มีเครือข่ายและห้องเรียนออนไลน์
3) จัดให้มีห้องสมุดที่สามารถให้บริการทั้งหนังสือ ตารา และสื่อดิจิตอล
4) จัดให้มีห้องเรียนที่มีเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
2.4.3 การประเมินผล
1) รวบรวม จั ด ทาเป็ น สถิติ จ านวนเครื่อ งมือ อุปกรณ์ ต่อ หั ว นั กศึ กษา ชั่ว โมงการใช้ งาน
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
2) จานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
3) สถิติของจานวนหนังสือ ตารา และสื่อดิจิตอล ที่มีให้บริการ
4) ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
1) อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ก) สาเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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ข) มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเปูาหมายของหลักสูตร
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนและการจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบั ติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้น บางรายวิชาที่เห็นว่ามีความสาคัญสาหรับการนาไประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรมาบรรยาย อย่างน้อยรายวิชาละ 3 ชั่วโมงและ
อาจารย์ พิเศษนั้ น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่ว โมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง โดยผ่าน
กระบวนการเลือกสรร และการเห็นชอบจากสาขาวิชา คณะกรรมการบริหารคณะ ตามลาดับ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากร ให้ตรงตามภาระหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ โดยสาขาวิชาฯและคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ก่อนรับเข้าทางาน และต้องผ่านการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ โดยข้อสอบให้
ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และทัศนคติต่องาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถให้บริการ ให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง อาทิ ให้เข้าใจแนวปฏิบัติงาน
ของสาขาวิชาต่างๆ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ ที่ป รึ กษาให้ แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่ อขอคาแนะนา อาทิ ปัญหาการลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชาที่
เหมาะสม สถานการณ์รอพินิจ การเรียนเพื่อปรับสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องกาหนด
ชั่วโมงการให้คาปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นั ก ศึกษามี ความสงสั ย เกี่ย วกับผลการประเมินในรายวิช าใด สามารถที่จ ะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ การ
อุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาการ สามารถกระทาได้ โดย ผ่านช่องทางหลายช่องทาง อาทิ
กล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล์ เป็นต้น เมื่อฝุายวิชาการมี
ข้อมูลดังกล่าวจากการอุทธรณ์ของนักศึกษาก็จะมีกระบวนการพิจารณาเลือกสรร นาเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการแก้ไข และแจ้งผลการดาเนินการ ติดตาม พร้อมกับประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
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