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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ชื่อสถาบันการศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ :
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
B.Eng. (Computer Engineering)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 131 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทางาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้ดี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5.7 องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลั กสู ตรวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ.
2564) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลั กสูตร
ปรับปรุงพ.ศ. 2559)
6.2 คณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2563
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
6.3 คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบในการ
นาเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบในการ
นาเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบในการนาเสนอ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 13/2563 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.6 เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ให้ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จ
การศึกษา
8.1 วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกรข้อมูล ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
8.3 นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8.4 นักโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล
8.5 นักออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติ
8.6 นักพัฒนาระบบแอพพิเคชั่น
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8.7 ผู้ดูแลระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร
8.8 ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
8.9 นักวิจัย
8.10 อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านคอมพิวเตอร์
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่
1

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ชื่อ – นามสกุล
นายอภิศักดิ์ พรหมฝาย

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี)
วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิตและ
อัตโนมัติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550
2544

มหาวิทยาลัยนเรศวร
2

อาจารย์

นายสารัลย์ กระจง

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

2546

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
วท.บ.(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

2545

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
3

อาจารย์

นายภานุวัฒน์ ขันจา

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

2545

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
4

อาจารย์

นางสาวสุภัตรา ปินจันทร์

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

2550

มหาวิทยาลัยนเรศวร
5

อาจารย์

นายพิทักษ์ คล้ายชม

วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิตและ

2550

อัตโนมัติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2544
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามาเป็นส่วนสาคัญในทุก
ด้านของการใช้ชีวิต ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศษฐกิจโลก อีกทั้งเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และการสื่อสารเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีมูลค่าทางการตลาดสูง มีการแข่งขัน
สูง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของ
ข้อมูลจานวนมหาศาลซึ่งมีความสาคัญและมีมูลค่าสูงมาก ถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ ทาให้เกิด
ความต้องการที่จะสร้างความมั่งคงและการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายเพิ่มมากขึ้ นอย่างมาก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
สร้างเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบที่ใช้คอมพิว เตอร์ ศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสาร และความเกี่ยวเนื่องระหว่างเรื่องทั้งสาม หลักสูตรการเรียน
มุ่งเน้นทางด้าน ทฤษฎี กฎ และ การฝึกฝนปฏิบัติของทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์รวมถึงการประยุกต์เข้ากับปัญหาทางด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ที่ใช้
คอมพิวเตอร์
สถานการณ์ หรือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ในการวางแผนการปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มีสุข ภาวะที่ดีใน
ทุกช่ว งวัย มี จิตสาธารณะ รับ ผิ ดชอบต่อสั งคมและผู้ อื่น และเป็น พลเมื องดีของชาติ มี ห ลั กคิด ที่
ถู ก ต้ อ งมี ทั ก ษะ ที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 สู่ ก ารเป็ น คนไทยที่ มี ทั ก ษะสู ง เป็ น นวั ต กร นั ก คิ ด
ผู้ป ระกอบการ เกษตรกรยุ คใหม่ และอื่นๆ โดยมีสั มมาชีพตามความถนัดของตนเอง แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ ดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาระบบความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อรับมือต่อภัย
คุกคามทางออนไลน์ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้น แต่บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไม่ เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า และกรอบนโยบาย
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020
Conceptual Framework) ที่ ร ะบุ ถึ ง ความต้ อ งการบุ ค ลากร ที่ มี คุ ณ ภาพ ทางด้ า นวิ ศ วกรรม
คอมพิ ว เตอร์แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น จ านวนมาก เพื่ อ รองรับ การพั ฒ นาและขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ พรบ.อุดมศึกษา 2562 มาตรา 35 สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ทั ก ษะ สมรรถนะ และคุ ณ ลั ก ษณะอื่น ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของประเทศแผนด้ านการ
อุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังตนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 เป้าหมาย 1.5 กระบวนการ
จั ด การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพ มาตรฐานและยื ด หยุ่ น เหมาะสมกั บ ผู้ เรี ย น (Cooperative and Work
Integrated Education : CWIE)
จากเหตุผ ลความจ าเป็ น เบื้ อ งต้ น หลั ก สู ต รวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรม
คอมพิ ว เตอร์ จึ งมี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากาลังคนของประเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ห รื อการพั ฒ นาทางสั งคมและวั ฒ นธรรม ที่ น ามาพิ จ ารณาในการวางแผน
หลั กสู ตรได้ คานึ งถึ งการเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมในยุ คปั จจุ บัน ที่ ก ารสื่ อ สารไร้ขีด พรมแดน การใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์
วางตัก เพื่อติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ของไทยเพื่ อ สร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม ได้ ก ลายเป็ น เรื่อ งปกติ ทั่ ว ไป
โครงสร้างของระบบการสื่อสารได้มีการพัฒนาให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่สูงเพียงพอต่อการใช้
งานโปรแกรมประยุกต์แบบสื่อประสมได้ สิ่งเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนิ นชีวิตทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจาเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความเข้าใจบริบทดังกล่าว เพื่อ
ช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่และดาเนินชีวิตด้วยความเพียร พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทาให้เกิดการพัฒนาและปรับ
หลักสูตรรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนโดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณ์ทางานในแหล่ง
เรียนรู้ในสภาพจริงที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามที่กาหนด นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางานเป็นการทางาน
ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ทาให้ทราบความต้องการของผู้ประกอบการ สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนการสอนได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรจึง
จ าเป็ น ต้อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รในเชิ งรุก ที่ มี ศั กยภาพและสามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ตให้ ส อดคล้ องกั บ ความ
ต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตได้ โดยแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative
and WorkIntegrated Education : CWIE) เพื่อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาได้จัดหลักสูตรการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้ น การสร้างสมรรถนะเพื่อสร้างบัณ ฑิ ตให้ พร้อมสู่โลกแห่ งการทางาน โดยให้ มีการ
ขั บ เคลื่ อ นแนวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด สหกิ จ ศึ ก ษาและการศึ ก ษาเชิ งบู ร ณาการกั บ การท างาน
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โดยให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาผนึ ก ก าลั ง
ร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการเพิ่ม ปริมาณหลักสูตร CWIE เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากที่ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และน วั ต กรรม มี น โยบ ายให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัด การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ
มีสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานได้จริงและตอบสนองตลาดแรงงานของประเทศ โดยการเรียนรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดรับกับ
นโยบายทางด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 5 ปี พ.ศ.
2560- 2564 ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต ครู แ ละบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ และยุ ท ธศาสาตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีการผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นสถานศึกษาที่มีนโยบายให้ความสาคัญต่อการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทางานในรูปแบบสหกิจศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิต
ที่สามารถทางานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เริ่ม
ดาเนินการพัฒ นาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาหลักสูตรแรกเมื่อปี พ.ศ.
2552 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาครบ
ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มี
การออกข้ อ บั งคั บ ว่ า ด้ ว ยการจั ด การระบบสหกิ จ ศึ ก ษา พ.ศ. 2555 ผ่ า นการเห็ น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการจัดการระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานของสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาในปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยในการกากับดูแลและพัฒนาระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย การเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาและการนิ เทศตามมาตรฐานของสหกิจศึกษาและสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุ ด มศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ย และนวั ต กรรม ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ได้
ยกระดับศูนย์สหกิจศึกษาจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทางานให้มีพันธ
กิ จ การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ในด้ านการจั ด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานและสหกิจศึกษา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะอื่นของสถาบัน
(1) รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป โดยความรับผิดชอบของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
(2) รายวิช าสหกิ จ ศึ ก ษา โดยความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต ร
และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทางาน
(3) รายวิชาด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ โดยความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(4) รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ โดยความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรเป็น
รายวิช าแกนวิศวกรรมที่ทุ กหลั กสู ตรที่ เรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ตต้องเรียน นักศึกษา
สาขาวิชาอื่นภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาตามความสนใจ
ของแต่ละคนเป็นรายวิชาเลือกเสรีได้
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13.3 การบริหารจัดการ
ในการจั ดการเรี ยนการสอนนั้น ต้องมีการประสานงานกับ คณะต่างๆ ที่จัดรายวิช าซึ่ง
นักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร
และอาจารย์ ผู้ ส อนซึ่ งอยู่ ต่ างคณะ เพื่ อ ก าหนดเนื้ อ หาและกลยุท ธ์ก ารสอนตลอดจนการวัด และ
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ และติดตามความสอดคล้องของ
หลักสูตรจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
14. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (รายชั้นปี)
ชั้นปีที่ 1 พื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นักศึกษามีความรู้ทางด้านพื้นฐานวิศวกรรมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การออกแบบและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทางาน
ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง มีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ชั้นปีที่ 2 นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
นักศึกษามีความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถ
ปฏิบัติงานการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์และแก้ไข
ปั ญ หาทางด้ านฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ และเครือ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ ได้ อ ย่ างถูก ต้ อ ง มี ค วามละเอี ย ด
รอบคอบในการทางาน และสามารถทางานเป็นทีมได้
ชั้นปีที่ 3 นักพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบควมคุมอัตโนมัติ
นักศึกษามีความรู้ทางด้านการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูลและระบบควม
คุมอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติงานการออกแบบและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชื่อมต่อกับเครือข่าย
คอมพิว เตอร์เพื่ อควบคุม และรายงานผลการท างานอุป กรณ์ ต่างๆได้อย่างถูกต้อง มี ทักษะการคิ ด
วิเคราะห์ การสรุปข้อมูล และการนาเสนองานได้อย่างน่าสนใจ
ชั้นปีที่ 4 นักนวัตกรคอมพิวเตอร์
นักศึกษามีความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างนวัตกรรรมที่ทันสมัย
สามารถปฏิบัติงานสร้างนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการ
สังคม และชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ตและพั ฒ นาก าลั งคนด้ านวิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ มีคุ ณ ธรรม ความรู้ ทั กษะและ
สมรรถนะการทางาน โดยการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน เพื่อรองรับ
การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาวิชาชีพที่เป็น 1 ใน 8 อาชีพที่อยู่ในข้อตกลงเรื่อง
การเคลื่อนย้ายแรงงานไปทางานได้ในประเทศกลุ่มอาเซียน และเป็นสาขาอาชีพสอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ของ
ประเทศในอุตสาหกรรมที่ได้รั บ การส่ งเสริม 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ได้แก่ งานด้าน
ดิจิทัล หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างนวัตกรรรม
ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนององค์กรผู้ใช้บัณฑิตในการทางานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative
and Work Integrated Education: CWIE) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ให้ แก่ผู้เรียนโดยการเชื่อมโยง
สาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณ์ทางานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงที่ได้รับ
การออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะสูงสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงและตอบสนองตลาดแรงงานของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม การเรียนรู้ ใฝ่รู้ มนุษยสัมพันธ์อันดี และมีจิตสานึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.2 มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะพร้อมทางานในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1.3.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างนวัตกรรรมที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีแผนในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยจะมีแผนการพัฒนากลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ดังนี้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ติดตามประเมินการใช้หลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
2. วางแผนการดาเนิน
1. แต่งตั้งประธานอาจารย์ประจา
หลักสูตร
หลักสูตร
2. ดาเนินงานหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ
นักศึกษา
3. ดาเนินการตามแผนและ
1. จัดสรรทรัพยากร
การจัดทาผลการดาเนินการ 2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร
1. ผลการประเมินหลักสูตร
2. แผนปฏิบัติการ
3. ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์และนักศึกษา

1. ผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
2. สรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
4. พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ 1. ประเมินการสอนของอาจารย์
1. ผลการประเมินการสอน
เรียนการสอน กลยุทธ์การ
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์
ของอาจารย์ทุกรายวิชา
สอน หรือการประเมินผลการ พัฒนาตนเอง
2. รายงานผลการพัฒนา
เรียนรู้
ตนเอง
5. พัฒนาหลักสูตรให้
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1. แนวทางการส่งเสริมการ
สอดคล้องกับความต้องการ
แบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ จัดสหกิจศึกษาและการศึกษา
ของผู้ใช้บัณฑิต
กับการทางาน (CWIE) ตาม
เชิงบูรณาการกับการทางาน
นโยบายของ สป.อว.
(CWIE) ตามนโยบายของ
2. สารวจการได้งานทาของบัณฑิต สป.อว.
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2. ผลการสารวจความพึง
3. สารวจสมรรถนะการทางานที่
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 3. หลักสูตรที่พัฒนา
ต้องการ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
6. จัดทาแผนพัฒนาความ
1. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) กั บ สถานประกอบการใน
พื้ น ที่ เพื่ อ ส ร้ า งแ ผ น CWIE รั บ
นักศึกษา
2. สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ ง
CWIE ร ว ม ถึ ง ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
ประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก ศึ ก ษา
สถาบั นอุ ด มศึ ก ษ า และสถาน
ประกอบการ
3. มีระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อระหว่าง
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า กั บ ส ถ า น
ประกอบการและระบบบริ ก าร
ข้อมูล
4. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการร่ ว มกั น ออกแบบ
หลักสูตรและระบบบริหารจัดการ
5. สถาบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า สถาน
ประกอบการ และนั ก ศึก ษามีก าร
ร่วมสอบทานและประเมินเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. พั ฒ น า CWIE เพื่ อยกระดั บ
คุณภาพสถานประกอบการ
7. จัดทาแผนพัฒนาวิธีการ
1. ประเมินสมรรถนะของนักศึกษา
จัดการเรียนการสอน CWIE จากสถานประกอบการ
2. พัฒนาทักษะใหม่ที่จาเป็นกับ
การทางาน
3. สถาบันอุดมศึกษา สถาน
ประกอบการ และนักศึกษามีการ
ร่วมสอบทานและประเมินเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU)
2. ข้อมูลสาหรับการจับ
คู่ความร่วมมือ
3. Learning Outcome
ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ
4. การต่อยอดและยกระดับ
CWIE

1. ผลการประเมินสมรรถนะ
ของนักศึกษาจากสถาน
ประกอบการ
2. ผลการประเมินและสอบ
ทานของสถาบันอุดมศึกษา
สถานประกอบการ และ
นักศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก
ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และให้จัดการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
(2) ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้น สู ง โดยวิธีก ารเที ยบโอนตามข้อ บั งคั บ ของมหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ว่ าด้ ว ย การโอนผลการเรีย นและการเที ย บโอนรายวิ ช าจากการศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
(3) คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ที่ไม่เท่ากัน และยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงเนื้อหาการ
เรีย นในรายวิชาต่างๆของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการนาไปใช้ประโยชน์ในการทางาน
จึ งมี การจั ดกิจ กรรมเพื่ อ ปรับ พื้ น ฐานความรู้ที่ ต้ องใช้ ในการเรียนเกี่ ยวกั บ วิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
และกิจกรรมเตรียมความพร้อมร่วมกับสถานประกอบการให้กับนักศึ กษาผลจากการปรับพื้นฐาน
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และเตรียมความพร้อมร่วมกับสถานประกอบการส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความรู้
พื้ น ฐานได้ ดีแ ละมากขึ้น ผลการวิเคราะห์ ก ารเรียนใน มคอ. 7 พบว่านัก ศึก ษามี ปั ญ หาเรื่องการ
ปฏิบัติงานและความรับผิดชอบการทางาน รวมทั้งต้องดาเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องทัศนคติ
และการปฏิบัติตนเพื่อ ใช้สาหรับ การทางานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะน าการวางเป้ า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรีย นใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
(2) กรณีที่นักศึกษาจาเป็นต้องปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
คณะมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้พิเศษโครงการปรับพื้นฐาน และจัดแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับ
นักศึกษาตามความเหมาะสม
(3) มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
(4) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจาเป็น เป็นต้น
(5) จัดกิจกรรมการกาหนดประสบการณ์วิชาชีพก่อนการศึกษา (Pre-course Experience)
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจต่ออาชีพที่นักศึกษาต้องเรียนและทางานในอนาคต
(6) ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้จากชั้นเรียนด้วยการทากรณีศึกษาหรือโจทย์จากสถานการณ์จริงใน
รายวิชาที่เรียนในสถานศึกษา (CWIE ในรายวิชา)
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566

2567

2568

360,000

720,000

1,080,000

1,440,000

1,440,000

ค่าตอบแทน

970,000

1,005,000

1,085,000

1,100,000

1,110,000

ค่าใช้สอย

30,000

40,000

55,000

60,000

60,000

ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

1,200,000

1,220,000

1,220,000

รายรับ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
ก.งบดาเนินการ

รวมงบดาเนินการ

1,060,000 1,105,000

ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

200,000

300,000

400,000

500,000

500,000

-

-

-

-

-

รวมงบลงทุน

200,000

300,000

400,000

500,000

500,000

รวมทั้งสิ้น (ก + ข)

1,260,000

1,405,000

1,600,000

1,720,000

1,720,000

ค่าสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 22,370 บาท ต่อคนต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
2.7.1 ระบบการศึ ก ษาเป็ น แบบชั้ น เรีย น และเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.7.2 ระบบการศึกษาเป็นแบบการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) จัดการศึกษาเป็นระบบโมดูลาร์ในชั้นปี
ที่ 2 และ 3 โดยจัดรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กันหรือเกื้อหนุนซึ่งกันมาไว้ในโมดูลาร์เดียวกัน เพื่อความ
สะดวกในการจัดทาโครงงาน แบ่งออกเป็น 1 โมดูลาร์ต่อปีการศึกษารวม 2 โมดูลาร์ตลอดหลักสูตร
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 การโอนและการเทียบโอน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก ก)
2.8.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
131
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
บังคับเรียน

24

หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาภาษา

9

หน่วยกิต

15

หน่วยกิต

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
(1) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
(2) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์
(3) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
(4) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

95
30
65
46
7
15
12
12
12
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชา
รูปแบบรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นตัวเลขระบบ 7 หลัก แต่ละหลักมี
ความหมายเพื่อจาแนกรายวิชาออกเป็นสาขาวิชาและกลุ่มวิชา ในการจาแนกสาขาวิชาได้ยึดหลักการ
จาแนกของ ISCED ( International Standard Classification of Education ) มีความหมายดังนี้
1
2 3 4 5 6 7
X
ตัวเลขลาดับที่ 1-3
ตัวเลขลาดับที่ 4
ตัวเลขลาดับที่ 5
ตัวเลขลาดับที่ 6-7

X

X
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

X

X

X

X

กลุ่มสาขาวิชา
ความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี
กลุ่มวิชาในสาขาวิชา
ลาดับที่ของรายวิชา

สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตัวเลขลาดับที่ 1-3
701 หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตัวเลขลาดับที่ 4 ความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี หมายถึง
7011 หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1
7012 หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 2
7013 หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 3
7014 หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 4
ตัวเลขลาดับที่ 5 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบ่งกลุ่มวิชา ได้ดังนี้
701_1
หมายถึง
รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
701_2
หมายถึง
รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
701_3
หมายถึง
รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
701_4
หมายถึง
รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและสื่อสารข้อมูล
701_5
หมายถึง
รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมและประมวลผล
สัญญาณ
701_6
หมายถึง
รายวิชาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
701_7
หมายถึง
รายวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
701_8
หมายถึง
รายวิชาในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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701_9

หมายถึง

รายวิชาโครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

ตัวอย่าง
7012201
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
หมายถึง รายวิชาในหมู่วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับความยากหรือควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 2 อยู่
ในกลุ่มวิชา/สาขาย่อยรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ลาดับรายวิชาที่ 1 มีจานวน 3 หน่วยกิต
แบ่งเป็นรายวิชาทฤษฎี 2 หน่ วยกิต เวลาปฏิบัติ 2 คาบต่อสัปดาห์ เวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 5
คาบต่อสัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ตลอดภาคเรียน
สาหรับการกาหนดรหัสรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง
ระบบรหัสรายวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ภาคผนวก ก)
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3.1.4 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1. รายวิชาศึกษาทั่วไป บังคับเรียน
1.1 กลุ่มภาษา บังคับเรียน
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Usage for Communication
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
English for Professional Purposes
1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุม่
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย
Thai Citizenship
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
The King’s Wisdom for Local Development
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่
Modern Entrepreneurs
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
Smart Life in the Digital Age
2. เลือกเรียน รายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
2.1 เลือกเรียน กลุ่มภาษา ไม่น้อยกว่า
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication

30
24
9

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

15

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

6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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0001203

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
2.2 เลือกเรียน กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
0001105 สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
21st Century Skills for Living and Occupations
0001110 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision-Making
0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion for Life
0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Innovation and Aesthetics
0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
History and Development of The Modern
World
0001207 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Designing Your Life with Science
0001211 นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
3(3-0-6)
Innovation for New Generation
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Feng Shui in Daily Life
0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Personality Development
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Citizenship
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking

(มคอ.2) หน้า 29

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
95 หน่วยกิต
1. วิชาแกน
30 หน่วยกิต
1552634
ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
English for Engineers
4011105
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers I
4011106
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers I
4011107
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers II
4011108
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers II
4091603
คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Mathematics for Computer Engineering
4091607
พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
Basic Mathematics for Engineering
4092605
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Mathematics for Engineering
7001101
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
7001102
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-4-4)
Basic Engineering Training
7011301
การเขียนโปรแกรมสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Programming for Computer Engineering
7013902
สัมมนาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Seminar in Computer Engineering
2. วิชาเฉพาะด้าน
65 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียน
46 หน่วยกิต
(1) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
7013901
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1(0-2-1)
Computer Engineering Project I
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7014301

กฎหมายและจริยธรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Laws and Ethics
7014901
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Engineering Project II
(2) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์
7013301
ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
7013303
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
7013308
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา
Mobile Application
7013314
อินเตอร์เน็ตสาหรับทุกสรรพสิ่ง
Internet of Things
7013315
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Management
(3) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
7012301
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
7012402
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Computer and Network Security
7013302
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Computer Operating Systems
7013401

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
(4) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
7011201
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
Basic Electrical and Electronic Circuits
7012202
การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
7013202

Digital Circuit and Logic Design
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization

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

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

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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7013209

วิศวกรรมสมองกลฝังตัว
3(2-2-5)
Embedded System Engineering
2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
7002102
วิธีการเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม
3(2-2-5)
Numerical Methods
7013205
การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Microprocessor Applications
7013305
ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
7013309
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Database Systems
7013310
เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
Web Technology
7013505
การประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
Image Processing
7013508
วิศวกรรมหุ่นยนต์
3(2-2-5)
Robotic Engineering
7013509
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Automatic Control Systems
7014201
หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Selected Topics in Computer Engineering
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (1)
7013801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม
1 (0-2-1)
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Preparation for Field Experience Training
For Computer Engineering
7014801
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6(0-36-0)
Cooperative Education in Computer Engineering
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กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ (1) สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (1)
7013801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม
1 (0-2-1)
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Preparation for Field Experience Training
for Computer Engineering
7014802
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
6(0-36-0)
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Field Experience in Computer Engineering 1
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ (2) สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (2)
7013801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม
1 (0-2-1)
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Preparation for Field Experience Training
for Computer Engineering
7013803
กรณีศึกษาวิชาชีพ
3(0-6-3)
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Case Study on Professional Areas
in Computer Engineering
7013804
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทาง
3(0-36-0)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Field Experience in Computer Engineering 2
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
หมายเหตุ 1. รายวิชา 7013803 สามารถนาวิชาฝึกงาน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามา
เทียบโอนได้
2. รายวิชา 7013804 สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนได้
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3.1.5

รหัสวิชา
xxxxxxx

แผนการศึกษา
Module พื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติกลุ่มวิชา
ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป

4011105 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
4011106
4091607
4091603
7001101
7011301

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การเขียนแบบวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมสาหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
7011201 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรนิกส์พื้นฐาน
รวม

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

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

วิชาแกน

3(2-2-5)
22 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้าน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)

xxxxxxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4011107
4011108
4092605
7001102
7012202
7012301

ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
รวม

วิชาบังคับก่อน
/ CWIE

วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับก่อน
/ CWIE

วิชาศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

วิชาศึกษาทั่วไป

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

วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้าน

4011105
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xxxxxxx

Module นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติกลุ่มวิชา
ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

วิชาศึกษาทั่วไป

7013209 วิศวกรรมสมองกลฝังตัว
7013202 สถาปัตยกรรมและโครงสร้าง
คอมพิวเตอร์
7013302 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
7013401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และ
7012402
เครือข่าย
รวม

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

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้าน

CWIE

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

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้าน

CWIE
CWIE
CWIE

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับก่อน
/ CWIE

รหัสวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

xxxxxxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1552634
7013303
7013301
xxxxxxx
xxxxxxx

ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ระบบฐานข้อมูล
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน
/ CWIE

21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)

วิชาศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

วิชาศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้าน
เฉพาะด้านเลือก
วิชาเลือกเสรี

CWIE
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xxxxxxx

Module นักจัดการข้อมูลและระบบอัตโนมัติ
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติกลุ่มวิชา
ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

วิชาศึกษาทั่วไป

xxxxxxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

วิชาศึกษาทั่วไป

7013308 โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะด้าน

7013315 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
7013902 สัมมนาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
19 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน
เฉพาะด้านเลือก

7013301

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับก่อน
/ CWIE

รหัสวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

7013314 อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

7013801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7013901 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
17 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน
/ CWIE

วิชาเฉพาะด้าน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
วิชาเฉพาะด้าน
เฉพาะด้านเลือก
เฉพาะด้านเลือก
วิชาเลือกเสรี

CWIE
CWIE
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Module นักนวัตกรคอมพิวเตอร์
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
7014901 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3(1-4-4)

7014301 กฎหมายและจริยธรรมทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
รวม

3(3-0-6)

หรือ

รวม

วิชาบังคับก่อน
/ CWIE

วิชาเฉพาะด้าน

7013901
/ CWIE

วิชาเฉพาะด้าน

6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
7014801 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6(0-36-0)

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทาง
7014802 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

กลุ่มวิชา

6(0-36-0)
6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับก่อน
/ CWIE

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

7013801
/ CWIE
16 สัปดาห์

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

7013801
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ การวิเคราะห์และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิง
บวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับ ของภาษา การใช้ส าเนียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี
การอ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ การเขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน
มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
0001102

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Listening and Speaking Skills
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการฟังบทสนทนาและข้อ ความสั้น ๆ การจับ
ใจความโดยใช้ประโยคและสานวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การใช้ภาษาอังกฤษในการพูด บอกรายละเอียด
และสรุปประเด็นสาคัญ การสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงไม่
ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทาเป็นประจา โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูด การใช้ภาษา สาเนียง
กิริยาท่าทางที่เหมาะสมในพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย การรู้ถึงวัฒ นธรรมของ
เจ้าของภาษา ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ
0001103

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English Usage for Communication
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้อมูลที่ได้จาก
การฟังเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การศึกษา การสนทนา คาบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริง โดยใช้ภาษาตาม
มาตรฐาน การสนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคยและสนใจ การให้คาแนะนา กล่าวร้องทุกข์ การสนทนาใน
เหตุการณ์เฉพาะหน้า การแสดงความรู้สึก การเล่าประสบการณ์ของตนเอง การโต้แย้งและให้เหตุ
ผลได้ การนาเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย สรุปข้อมูล การอ่านเพื่อหาใจความสาคัญและ
จับประเด็นอย่างรวดเร็ว ระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน การเขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์
เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน การเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการสื่อสาร
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รหัสวิชา
0001104

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Professional Purposes
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ภ าษาอังกฤษในการพูดและสนทนาเชิง
เทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ การโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็น
เจ้าของภาษาได้โดยใช้ถ้อยคาที่ชัดเจน มีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย ความเข้าใจจุดประสงค์
ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ
0001105

สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
ความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณ ค่าและความงาม การรับรู้
คุณ ค่าและการสั มผั สความงาม การแสดงออกทางอารมณ์ ของมนุษย์ การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับ
คุณค่าความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ การขับร้องเพลงตามจังหวะ ทานอง และ
เนื้อหาของเพลงแต่ละประเภท และเพลงราวงมาตรฐาน การออกแบบการแสดง จัดการแสดง การเล่น
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ การจัดการแสดง การวิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที
สื่อการเรียนรู้ แฟ้มผลงาน จัดทาผลงานทางศิลปะ นาเสนอผลงาน การวิพากษ์ผลงานศิลปะ
0001106

ความเป็นพลเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Citizenship
ความรู้และความเข้าใจและการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็น
มนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม
กฎ กติ ก าของสั ง คม กฎหมายเบื้ อ งต้ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รู ป แบบการปกครอง อุ ด มการณ์ วิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง เคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสานึก มีจิต
อาสา จิตสาธารณะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ฝึกการวิเคราะห์ จัดทาโครงการ ออกแบบการ
ปฏิบัติจิตอาสา และ จิตสาธารณะ
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รหัสวิชา
0001107

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 3R7C โดยบูรณาการการประยุกต์
เพื่อพัฒนาทักษะที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
0001108

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion and Care
ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ การพัฒนาทักษะทางสมอง
ภาวะทางอารมณ์ การบริหารจัดการชีวิต การเสริมสร้างกระบวนการวางรากฐานภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กในระยะยาว ความสาคัญของกีฬาและนันทนาการ นโยบายสาธารณะ
เพื่ อการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ การออกแบบและจัด กิ จ กรรมการสร้างเสริม และดู แ ลสุ ข ภาวะทางกาย
จิต อารมณ์ สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมใน
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่สาคัญ
0001109

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
The King’s Wisdom for Local Development
แนวคิ ด และหลั ก การของโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ การประยุ ก ต์ใช้
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิต ประจาวัน
ได้ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒ นาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นา
อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือกันทางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย
0001110

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision-Making
การวิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคานวณตามลาดับขั้นการดาเนินการตัวเลข
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบ
รูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ทักษะการคิดเชิงคานวณ การวิเคราะห์และ
การเลื อกใช้แนวทางการแก้ปั ญ หาได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ และอธิบ ายข้อมูล ข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้
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รหัสวิชา
0001201

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน การเขียนเป็นประโยค อ่านเนื้อหาหรือ
ข้อความสั้น การตอบคาถาม และศึกษาประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ของญี่ปุ่นใน
ปัจจุบัน
0001202

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ศึกษาระบบเสี ยงภาษาจีนกลาง อ่านพิ นอินได้ถูกต้องตามมาตรฐาน คาศัพท์ วลี
โครงสร้างประโยคอย่างง่าย หลักการเขียนอักษรจีน การพูดโต้ตอบ พูดสนทนา พูดสื่อสารสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เทศกาลที่สาคัญของชาวจีน การเลือกใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารภาษาจีนของตนเอง
0001203

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
อ่าน เขียนพยัญ ชนะ และสระในภาษาเกาหลี ประสมคาแล้ วอ่านออกเสี ยง และ
เขียนคาศัพท์ได้ถูกต้อง นาคาศัพท์มาสร้างเป็นวลีแล้วสร้างเป็นประโยค โดยเลือกใช้ไวยากรณ์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สื่อสารด้วยบทสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลี
0001204

ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion for Life
เรียนรู้ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทั้งตะวันตกและตะวันออก ความหมายของ
ชีวิต สั งคม โลก นั กคิดและศาสนาของโลก เพื่อการดารงชีวิตให้ นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และ
วิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจคุณค่าและ
ความหมายของชีวิต ดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
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รหัสวิชา
0001205

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Innovation and Aesthetics
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สินค้าและทรัพยากรการท่องเที่ยวรูปแบบ
ต่างๆ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างสรรค์ อนุรักษ์และพั ฒ นาอย่างยั่งยืน มีทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และมารยาทการเข้าสังคม วัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม สุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
มีทัศนคติ สานึกสาธารณะและความภาคภูมิใจกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย
0001206

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
History and Development of the Modern World
เรียนรู้ป ระวัติความเป็ นมาของอารยธรรมและวิวัฒ นาการของมนุษ ยชาติโดยทั้ ง
ตะวันตกและตะวันออกและผลพวงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก
มีจิตสานึกสาธารณะ เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น เพื่ อปรับตัวอยู่ในโลกปัจจุบันและรับมือกับ
อนาคตอันใกล้
0001207

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ศึกษากฎหมายพื้นฐานที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา
ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาค้าประกัน จานอง
จานา ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญา กฎหมายทะเบียนราษฎร์ กฎหมายเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
0001208

ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Designing Your Life with Science
บทบาทของวิท ยาศาสตร์ที่ มีต่อมนุษ ย์และเอกภพ พลั งงาน สิ่ งแวดล้ อม ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน กระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการบูรณาการ
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0001209

ผู้ประกอบการยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Entrepreneurs
สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาแนวคิด
ในการทาธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบธุ รกิจ การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและ
ช่องทางการทาธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ การจัดการกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ ทางการเงิน
การทางบประมาณการลงทุน การบริห ารการตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ
0001210

ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Smart Life in the Digital Age
หลักการของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และวิวัฒนาการของการนาเสนอองค์ความรู้และ
ตรรกะ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลบริบทแวดล้อม เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผล
ข้อมูลของตนเองได้ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
0001211

นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
3(3-0-6)
Innovation for New Generation
ทฤษฎี ค วามต้ อ งการของมนุ ษ ย์ การบู ร ณาการสาระความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ แนวคิดการ
ออกแบบและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี การศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขเพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลและช่วยตัดสินใจ
การตั้งค าถาม การหาข้อมูล การวิเคราะห์ ห าเหตุผ ล ข้อ ค้น พบใหม่ การสร้างนวัต กรรมใหม่เพื่ อ
แก้ปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
0001212

ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Feng Shui in Daily Life
ทฤษฎีฮวงจุ้ย เบื้ องต้น วิวัฒ นาการฮวงจุ้ยตามวิถีชีวิตรูปแบบต่างๆ การประยุกต์
หลักฮวงจุ้ยให้เข้ากับสมัยนิยมในชีวิตประจาวัน ธาตุ สี ฤกษ์ แนวโน้ม รสนิยม การตัดสินใจจากหลัก
ฮวงจุ้ยเพื่อนามาปรับใช้เสริมสร้างความเชื่อมั่น
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การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Personality Development
การพัฒ นาบุคลิกภาพทั้งภายในและบุคลิกภาพนอก การแสดงความเป็นตัวตนมา
ประยุ ก ต์ กั บ เทรนด์ แ ฟชั่ น ให้ เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม สถานการณ์ สั ง คม ในยุ ค ปั จ จุ บั น
สู่บุคลิกภาพใหม่ ที่เป็นต้นทุนด้านบุคลิกภาพเพื่อนาไปต่อยอดในการใช้ชีวิตจริง
0001214

พลเมืองยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Citizenship
หลักการ แนวคิดของ พลเมืองในยุคดิจิทัล สื่อสารสนเทศและดิจิทัล การรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศและดิจิทัล ทักษะทางดิจิทัล การนาเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและ
กฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการการใช้และการสร้างสรรค์สื่อสาร
สนเทศและดิจิทัลที่มีประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวันสู่ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
พลเมืองที่มีส่วนร่วมและพลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมในยุคดิจิตอล
0001215

การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
ความรู้ความเข้าใจเรื่องความคิดเชิงสร้างผ่านความคิดด้านต่างๆ 4 ด้านได้ คิดดี ชีวิต
ดี สังคมดี งานดีหรืออาชีพดี เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี สามารถนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เปลี่ยน
ความคิดมาสร้างความสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เท่าทันยุค 5.0 เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพได้
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1552634

ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
English for Engineers
การใช้ภาษาอังกฤษนาเสนอโครงการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม การอ่านเอกสารเชิง
วิชาการ การพูดแลกเปลี่ยนและการเขียนบรรยายเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการทางานของวิศวกร
เพื่อให้สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการทางานได้ การฝึกปฏิบัติและการประเมินผลการเรียนรู้ตลอด
ระยะเวลาเรียน
4011105

ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers I
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล
ของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อน
และอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง
4011106

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers I
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองเกี่ ย วกั บ แรงและการเคลื่ อ นที่ โมเมนตั ม และพลั งงาน ระบบ
อนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิ ลเลต กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง
4011107

ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers II
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4011105 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ไฟฟ้ าสถิต แม่ เหล็ ก -ไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลั บ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
พื้นฐาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและ
นิวเคลียส
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4011108

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers II
ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก -ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ทั ศ นศาสตร์ แ ละฟิ สิ ก ส์ ยุ ค ใหม่ ทฤษฎี ค วอนตั ม เบื้ อ งต้ น ฟิ สิ ก ส์ อ ะตอมและ
นิวเคลียส
4091603

คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Mathematics for Computer Engineering
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การเรียกซ้า ตรรกศาสตร์ วิธีการพิสูจน์ เทคนิคการนับ
พื้น ฐาน ทฤษฎี กราฟและต้น ไม้ ความน่ าจะเป็น ค่าคาดหวัง การกระจายตัวของค่าตัว อย่าง การ
ประมาณค่า การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4091607

พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
Basic Mathematics for Engineering
ฟังก์ชันตัวแปรเดียว ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่นตัวแปรเดียว การหาอนุพันธ์
และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว เทคนิคการหาปริพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด เวกเตอร์ใน
ปริภูมิสามมิติ เรขาคณิตในปริภูมิสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว
4092605

คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Mathematics for Engineering
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่นหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์
ของฟั ง ก์ ชั น หลายตั ว แปร ปริ พั น ธ์ ต ามเส้ น และพื้ น ผิ ว สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ เบื้ อ งต้ น อุ ป มั ย เชิ ง
คณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรม
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7001101

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
การเขียนอักษร การอ่านแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพตัด ภาพช่วย
ภาพสามมิติ แผ่ นคลี่ การกาหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การสเก็ตภาพ การใช้ภาพแยกชิ้นและ
ภาพประกอบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการเขียนแบบและออกแบบโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ
7001102

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-4-4)
Basic Engineering Training
ปฏิบั ติงานพื้ น ฐานทางด้านวิศวกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ เครื่องมือทั่ว ไป เครื่องมือวัด
เครื่องมือร่างแบบ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบื้องต้น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องมือกลพื้นฐาน
งานเชื่อม งานประกอบและจรรยาบรรณวิศวกร
7011301

การเขียนโปรแกรมสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Programming for Computer Engineering
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ชนิดของ
ข้อมูลและตัวแปร คาสั่งโครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบเรียกตัวเอง
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การใช้งานส่วนต่อประสานโปรแกรม
ประยุกต์
7013902

สัมมนาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Seminar in Computer Engineering
สัมมนาเกี่ยวกับ งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี โมเดลทางธุรกิจ และทักษะวิชาชีพ
ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทและความสาคัญในปัจจุบันและอนาคต แนวทางการนา
ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
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วิชาเฉพาะด้านบังคับ
(1) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7013901

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1(0-2-1)
Computer Engineering Project I
การเตรียมหัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การศึกษาค้นคว้า การวางแผนและ
ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์เพื่อสร้างผลงานอันเกิดประโยชน์
ต่อท้องถิ่นและสังคม การเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การปฏิบัติงาน
ภาคสนามไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

หมายเหตุ : CWIE
7014301

กฎหมายและจริยธรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Engineering Laws and Ethics
กฎหมายและประเด็ น ด้ า นจริย ธรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบันวิศวกรรรม ปัญหาและประเด็นทางจริยธรรมและคุณธรรม การใช้
งานคอมพิวเตอร์ผิดวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา
7014901

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3(1-4-4)
Computer Engineering Project II
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 7013901 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
ปฏิ บั ติ การเกี่ย วกับโครงงานที่ น่า สนใจในแขนงต่างๆของวิศวกรรมคอมพิว เตอร์
การสร้ างผลงานอั น เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ท้ อ งถิ่ น และสั งคมโดยใช้ เครื่ อ งมื อ และวัส ดุ อุ ป กรณ์ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิภ าพ น าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการบรรยายและในรูป ปริญ ญานิ พนธ์ การปฏิบั ติงาน
ภาคสนามไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

หมายเหตุ : CWIE
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(2) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7013301

ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Systems
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบฐานข้ อ มู ล สถาปั ต ยกรรมฐานข้ อ มู ล แบบจ าลองข้ อ มู ล
ความสัมพัน ธ์ของฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล เชิงสั มพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลในระดับ
กายภาพ การภาษามาตรฐานในการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบ
ลาดับชั้น แบบแครือข่าย ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง
ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล คลังข้อมูล กระบวนการสอบถามข้อมูล ประมวลผลฐานข้อมูล การ
ประยุกต์แอพพลิเคชันระบบจัดการฐานข้อมูลในงานงานวิศวกรรม อุตสาหกรรมและท้องถิ่น
การปฏิบัติงานภาคสนามไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

หมายเหตุ : CWIE
7013303

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
ทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วัฎจักร
ของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และกาหนดความต้องการทางซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้
แบบจาลอง การประมาณราคา การทดสอบ การคงทนต่อความเสียหาย การประเมินประสิทธิภาพ
ของซอฟต์แวร์ การปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ เครื่องมือและทรัพยากรในกระบวนการของซอฟต์แวร์
การจัดการโครงการด้วยซอฟต์แวร์ และการพิจาณาเลือกใช้ภาษาในการผลิตซอฟต์แวร์ และ ความรู้
เบื้ อ งต้ น ด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา การฝึ ก ปฏิ บั ติ เขี ย นโปรแกรมวิเคราะห์ ปั ญ หาด้ ว ยวิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์สาหรับงานวิศวกรรม อุตสาหกรรมและท้องถิ่น
7013308

โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา
3(2-2-5)
Mobile Application
แนวคิดการพั ฒ นาแอปพลิ เคชันบนอุปกรณ์ พกพา สถาปัตยกรรมอุป กรณ์ พกพา
แพลตฟอร์ ม การพั ฒ นาแอปพลิ เคชั น การปฏิ สั ม พั น ธ์ส่ ว นต่ อ ประสานผู้ ใช้ การจัด การข้ อ มู ล บน
เครื อข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต การสื่ อ สารกั บ ระบบภายนอก การเชื่ อมโยงกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ความ
ปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์และเอพีไอสาหรับอุปกรณ์พกพา
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7013314

อินเตอร์เน็ตสาหรับทุกสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
Internet of Things
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางานและแพลตฟอร์ม อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ ง องค์ป ระกอบด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์ แวร์ เครือข่ายเซ็ นเซอร์ การสื่ อสารระหว่าง
อินเทอร์เน็ตสาหรับทุกสรรพสิ่งกับโครงข่ายแบบกลุ่มเมฆ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นสาหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
7013515

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
3(2-2-5)
Big Data Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน 7013301 ระบบฐานข้อมูล
แนวคิดเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล
การคัดกรอง การแปลงข้อมูล ความผันแปรของข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล การบริหาร
จัดการข้อมูลทั้งชนิดมีโครงสร้าง ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง ให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี จั ดการข้อมูล ขนาดใหญ่ เพื่ อวิเคราะห์ แก้ไขปัญ หาในอุตสาหกรรมและ
ท้องถิ่น
(3) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
รหัสวิชา
7012301

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน อาเรย์ สแตก คิว ลิงก์ลิสต์ ต้นไม้แบบทวิภาค ต้นไม้แบบ
บีฮีพ กราฟ กลยุทธทางอัลกอริทึม อัลกอริทึมทางการคานวณ อัลกอริทึมแบบกระจาย อัลกอริทึม
แบบเรียกตัวเองและแบบทาซ้า อัลกอริทึมการเรียงลาดับ การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ความซับซ้อน
เชิงพื้นที่และเชิงเวลา การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี ปฏิบัติเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ปัญหา
ด้วยโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7013302

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Operating Systems
วิ วัฒ นาการ ชนิ ด เป้ าประสงค์ การใช้ งาน และโครงสร้างของระบบปฏิ บั ติ ก าร
มโนทัศน์ของกระบวนการ การประสานจังหวะกระบวนการ ภาวะพร้อมกันของกระบวนการ การ
จัดการกระบวนการ การจัดการหน่วยความจา การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้อมูลและการ
จัดการการรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ปัญหาระบบระบบปฏิบัติการ การ
ปฏิบัติงานภาคสนามไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

หมายเหตุ : CWIE
7013401

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Networks
ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารข้ อ มู ล และเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ โปรโตคอลและสถาปัตยกรรมเครือข่าย เครือข่ายระยะใกล้และระยะไกล เครือข่าย
เคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
การประยุ ก ต์ ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางวิ ศ วกรรมในการวิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ การปฏิบัติงานภาคสนามไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

หมายเหตุ : CWIE
7012402

ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3(2-2-5)
Computer and Network Security
ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคนิ ค การรั ก ษาความปลอดภั ย ในระบบ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย เทคนิ ค การเข้ า รหั ส เช่ น กุ ญ แจลั บ กุ ญ แจสาธารณะ ลายเซ็ น
อิเล็กทรอนิกส์ กลเม็ดการพิสูจน์ตัวตน ภัยคุกคามและมัลแวร์ รูปแบบในการบุกรุกและระบบการ
ตรวจจับการบุกรุก ไฟร์วอลล์ การรักษาความปลอดภัย เครือข่าย การประเมินและการบรรเทาความ
เสี่ยง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของทรัพยากรคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
การปฏิบัติงานภาคสนามไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

หมายเหตุ : CWIE

(มคอ.2) หน้า 51

(4) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7011201

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Electrical and Electronic Circuits
นิ ย าม หน่ ว ยและแบบจาลองส าหรับ วงจรไฟฟ้ า คุณ สมบัติ ของวงจรขั้ นมู ล ฐาน
ตัว ต้ านทาน ตั ว เก็ บ ประจุ แ ละตั ว เหนี่ ย วน า แนะน าวงจรไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลั บ การ
คานวณหาค่ากาลังไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า คุณสมบัติทางไฟฟ้าของฉนวน สารกึ่ง
ตัวนาและตัวนา คุณลักษณะกระแสตรงของรอยต่อพีเอ็น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟตและมอสเฟต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง การฝึกปฏิบัติวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
7012202

การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
3(2-2-5)
Digital Circuit and Logic Design
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ ระบบตัวเลข ลอจิกเกตพื้นฐาน พีชคณิตของบูล
ลีน แผนผังคาร์โนห์ ไอซีดิจิทัล วงจรเชิงจัดหมู่ การออกแบบวงจรเชิงจัดหมู่ หน่วยความจา วงจรเชิง
ลาดับ การออกแบบระบบดิจิทัล การสร้างโมเดลและการจาลอง แบบจาลองข้อผิดพลาดและการ
ออกแบบที่สามารถตรวจสอบได้
7013202

สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture and Organization
หลั ก พื้ น ฐานของสถาปั ต ยกรรมของระบบคอมพิ ว เตอร์ หน่ ว ยค านวณทาง
คณิตศาสตร์ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของระบบหน่วยความจา การเชื่อมต่อและการสื่อสาร
ข้ อ มู ล ระบบย่ อ ยภายในคอมพิ ว เตอร์ การออกแบบระบบประมวลผล องค์ ป ระกอบของซี พี ยู
การประเมินสมรรถนะ การประมวลผลแบบกระจาย สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง
การปฏิบัติงานภาคสนามไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

หมายเหตุ : CWIE
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7013209

วิศวกรรมสมองกลฝังตัว
3(2-2-5)
Embedded System Engineering
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว การพัฒนาโปรแกรม
คาสั่งควบคุม การรับเข้าและส่งออกสัญญาณ การสื่อสารแบบอนุกรม การควบคุมมอเตอร์ การใช้งาน
หน่วยความจา การเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วิชาเฉพาะด้านเลือก
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7002102

วิธีการเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม
3(2-2-5)
Numerical Methods
การคานวณเลขทศนิยม และการปัดเศษ วิธีการคานวณซ้า วิธีเชิงตัวเลขของระบบ
สมการแบบไม่เชิงเส้น วิธีการหารากของสมการ การหาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณ
ค่าในช่วง การดิฟเฟอเรนชิเอทเชิงตัวเลข การอินทีเกรตเชิงตัวเลข การหาคาตอบของระบบสมการ
ดิฟ เฟอเรนเชี ย น การฝึ ก ปฏิ บั ติ เขียนโปรแกรมวิเคราะห์ ปัญ หาด้ วยวิธีการเชิงตั ว เลขส าหรับงาน
วิศวกรรม
7013205

การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Microprocessor Applications
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับไมโครโปรเซสเซอร์แบบต่าง ๆ ระบบสกาด้า
การเขียนโปรแกรมสกาด้าเพื่อตรวจวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ควบคุมการทางาน
ของเครื่องจักรกล การเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เข้ากับไมโครคอมพิวเตอร์
7013305

ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
แนะนาปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น การออกแบบ การประมวลผล และการประยุกต์เชิง
คานวณ รวมถึงเทคนิคและแนวคิดในงานวิจัยด้านปัญญาเชิงคานวณ การแก้ไขปัญหา การอนุมาน
แบบอั ต โนมั ติ การให้ เหตุ ผ ลภายใต้ ค วามไม่ แ น่ น อน สภาพทั่ ว ไปของการเรี ย นรู้ การวางแผน
การตัดสินใจและตรรกศาสตร์คลุมเครือ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7013309

ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Database Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 7013301 ระบบฐานข้อมูล
ระบบจัดการฐานข้อมูล โครงสร้างและส่วนประกอบ ฐานข้อมูลระดับกายภาพ กลไก
ในการเข้าถึงฐานข้อมูล การประมวลคาถาม การประมวลกลุ่มคาสั่ง การคืนสภาพข้อมูล การใช้ข้อมูล
ร่วมกัน ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ ฐานข้อมูลอนุมาน การฝึกปฏิบัติเขียน
โปรแกรมวิเคราะห์ปัญหาด้วยระบบฐานข้อมูลขั้นสูงสาหรับงานวิศวกรรม อุตสาหกรรมและท้องถิ่น
7013310

เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
Web Technology
การออกแบบเละพัฒนาเว็บ วิวัฒนาการของเว็บ สถาปัตยกรรมและการทางานของ
เว็บ การสื่อสารระหว่างลูกข่ายเว็บและแม่ข่ายเว็บผ่านเอชทีทีพี เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ที่ประมวลผลในฝั่งลูกข่ายเว็บและแม่ข่ายเว็บ พื้นฐานและประโยชน์ของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล
การพัฒนาเว็บเซอร์วิส การสร้างและใช้งานการจัดรูปแบบอัตโนมัติของเว็บ ความเป็นส่วนตัว ความ
น่าเชื่อถือ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บ การปฏิบัติงานภาคสนามไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

หมายเหตุ : CWIE
7013505

การประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
Image Processing
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการประมวลผลภาพ ทฤษฎีสี ชนิดของ
ภาพ การประมวลผลภาพแบบจุดภาพ การปรับปรุงคุณภาพเชิงพื้นที่ และเชิงความถี่ การบูรณภาพ
การประมวลผลภาพกับรูปร่างและโครงสร้างของภาพ การแยกส่วนของข้อมูลภาพ ระบบการมองเห็น
ของเครื่องจักร
7013508

วิศวกรรมหุ่นยนต์
3(2-2-5)
Robotic Engineering
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหุ่ นยนต์ เบื้องต้น พิกัดแกน การเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่ง จลนศาสตร์หุ่นยนต์แบบตรงและแบบผกผัน การเขีย นโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เซ็นเซอร์
แหล่งจ่ายไฟ การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7013509

ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Automatic Control Systems
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณ์ในระบบควบคุม

การควบคุมกระบวนการ การควบคุมแบบปิด-เปิด การควบคุมแบบพีไอดี การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก
ลูปควบคุม การวัดค่าทางกายภาพ
7014201

หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Selected Topics in Computer Engineering
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7013801

การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Preparation for Field Experience Training for Computer Engineering
การเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
สหกิ จ ศึ ก ษา การเลื อ กสถานประกอบการและต าแหน่ ง งาน การสมั ค รงาน การสั ม ภาษณ์ ง าน
การพัฒ นาบุ คลิกภาพ วัฒ นธรรมองค์กร จรรยาบรรณวิช าชีพ ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงาน ทักษะวิชาชีพ การเขียนโครงการหรือผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานทางวิชาการและ
การนาเสนอผลงาน โดยมีกระบวนการเตรียมประสบการณ์ภาคสนามไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

หมายเหตุ : CWIE
7013803

กรณีศึกษาทางวิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(0-6-3)
Case Study on Professional Areas in Computer Engineering
นาโจทย์ที่เป็นหรืออาจเป็นปัญหาที่ได้จากประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ อาจารย์ที่
ปรึกษา หรือผู้สอน นามาเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ จากวิชาชีพมาแก้ปัญหา
และจัดทาตามรูปแบบของโครงการโดยมีอาจารย์ในสาขาคอยแนะนาและเป็นที่ปรึกษา
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7014801

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6(0-36-0)
Cooperative Education in Computer Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 7013801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานชั่วคราวตามกระบวนการ
สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทารายงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบ
โครงงานหรือ รายงานการปฏิ บั ติ งานสหกิจ ศึก ษา มี ก ารน าเสนอและประเมิ น ผลโดยผู้ นิ เทศและ
อาจารย์นิเทศ

หมายเหตุ : CWIE
7014802

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
6(0-36-0)
Field Experience in Computer Engineering 1
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 7013801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามา ประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ การจั ดทารายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติงาน
นาเสนอผลการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์
นิเทศและสถานประกอบการ
7013804

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทาง
3(0-36-0)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Field Experience in Computer Engineering 2
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 7013801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยดาเนินการฝึกงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ภาครัฐหรือบริษัทเอกชน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ในช่วงของการศึกษาภาคฤดูร้อน พร้อมเขียนรายงาน
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ที่

ตาแหน่งทาง
ชื่อ-สกุล/
วิชาการ เลขประจาตัวประชาชน

1

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายอภิศักดิ์ พรหมฝาย

2

อาจารย์

นายสารัลย์ กระจง

3

อาจารย์

นายภานุวัฒน์ ขันจา

4

อาจารย์

น.ส.สุภตั รา ปินจันทร์

5

อาจารย์

นายพิทักษ์ คล้ายชม

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิตและ
อัตโนมัต)ิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
วท.บ. (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิตและ
อัตโนมัต)ิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห์
เดิม
ใหม่
12

12

9

9

12

16

12

12

12

12
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่

ตาแหน่งทาง
ชื่อ-สกุล/
วิชาการ เลขประจาตัวประชาชน

1

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายวีระพล คงนุ่น

2

อาจารย์

นางสาวกาญจนา ดาวเด่น

3

อาจารย์

นายธนวัฒน์ สอนเณร

4

อาจารย์

นายวรพล มะโนสร้อย

5

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายอรุณเดช บุญสูง

6

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายอดุลย์ พุกอินทร์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห์
เดิม
ใหม่
9

3

9

6

9

9

9

9

9

6

9

6
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ที่
7

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล
นายไพโรจน์ นะเที่ยง

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาระงานสอน
ชม./ภาคเรียน
เดิม
ใหม่
3

3

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

นายทัศไนย เหมือนเสน

ปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
ไฟฟ้ากาลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพายัพ

0

3

0

3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมชุมชน วิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

0

3

ที่

ตาแหน่ง

1

ผู้ช่วยประธาน
บริหาร
บริษัท จัดหา
งาน จ๊อบบีเคเค
ดอท คอม จากัด

2

นักวิชาการ
นายสุทัศน์ เชื้ออินทร์
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน ชานาญ
การ
สานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
อุตรดิตถ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
นายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์
วิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

3

ภาระงานสอน
ชม./ภาคเรียน
เดิม
ใหม่

ชื่อ-สกุล
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ที่
4

5

ตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ช่างคอมพิวเตอร์ นายสราวุฒิ เกิดก่อวงศ์
และอินเตอร์เน็ต
ทรู
บริษัท สตาร์โอ
เอ แอนด์คอมมู
นิเคชั่น จากัด
Admin / ช่าง นายนรา อิ่มกระจ่าง
คอมพิวเตอร์
บริษัท สตาร์โอ
เอ แอนด์คอมมู
นิเคชั่น จากัด

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
ชม./ภาคเรียน
เดิม
ใหม่

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

0

3

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
(คอมพิวเตอร์ควบคุม) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

0

3
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการให้ บั ณ ฑิตมีประสบการณ์ ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทางานจริง ของสถาน
ประกอบการ ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการทางานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ
ด้านก่อนออกไปทางานจริง โดยหลักสูตรได้จัดการศึกษาทางเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง เพื่อให้
นักศึกษาได้เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับตนเอง จะประกอบไปด้วย
(1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (1)
7013801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
7014802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6(0-36-0)
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (2)
7013801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
7014803
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(0-36-0)
(2) สหกิจศึกษา
7013801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1 (0-2-1)
7014801
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6 (0-36-0)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (CWIE)
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (CWIE)
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและ
สังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2. ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
ที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หา เข้าใจและอธิบ ายความต้ องการทางคอมพิ ว เตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับปัญหา
3. สามารถวิ เคราะห์ ออกแบบ ติ ด ตั้ ง ปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ ประเมิ น ระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การนาไปประยุกต์
5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ (CWIE)
7. มีป ระสบการณ์ ในการพั ฒ นาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ใช้งานได้จริง
(CWIE)
8. สามารถบู ร ณาการความรู้ในสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอน
เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (CWIE)
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นั กศึ กษาสามารถเรียนวิช าทางภาษา สั งคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ที่ เกี่ย วกั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
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1. สามารถสื่อสารกับกลุ่ มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน (CWIE)
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม (CWIE)
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรียนรู้ทั้ งของตนเองและทางวิ ช าชีพ อย่ าง
ต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มี ทั กษะในการใช้ เครื่ องมื อที่ จ าเป็ นที่ มี อยู่ ในปั จจุ บั นต่ อการท างานที่ เกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ (CWIE)
2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
6. ทักษะพิสัย
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (CWIE)
2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการแก้ปัญหา
เฉพาะทาง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาเนินการ
3. มีทักษะในการร่างแบบส าหรับงานสาขาวิชาชีพ เฉพาะ และสามารถนาไปสู่
ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.2 ช่วงเวลา
(1) รายวิชาการเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม เรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
(2) รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา เรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วิชาสหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นาระบบ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนกับการทางานใช้วิธีการเรียนแบบเน้นโครงงาน
(Project –based Learning) จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถ
แก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการ
ทาโครงงานได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (CWIE)
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (CWIE)
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและ
สังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2. ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
ที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับปัญหา
3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การนาไปประยุกต์
5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ (CWIE)
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ใช้งานได้จริง
(CWIE)
8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้
เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (CWIE)
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษา
สามารถเรียนวิชาทางภาษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
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1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน (CWIE)
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม (CWIE)
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (CWIE)
2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
6. ทักษะพิสัย
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (CWIE)
2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการแก้ปัญหา
เฉพาะทาง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาเนินการ
3. มีทักษะในการร่างแบบสาหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนาไปสู่
ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของชั้นปีที่ 4
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5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซด์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปัญหา
อุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงงาน สมุดบันทึกการให้คาปรึกษา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถ
ทางานได้ในเบื้องต้น และการจัดสอบการนาเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทางานร่วมกับ 1. ฝึ ก ฝนให้ นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บ วิ นั ย และความ
ผู้อื่น และสามารถปฏิบั ติงานให้ องค์กรได้อย่างมี รับผิดชอบในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ประสิทธิภาพ
2. ฝึกฝนให้นักศึกษามีความละเอียดรอบคอบในการ
ทางาน และสามารถทางานเป็นทีมได้
3. ฝึ ก ฝนให้ นั กศึก ษามี ทั กษะการคิ ดวิเคราะห์ การ
สรุปข้อมูล และการนาเสนองานได้อย่างน่าสนใจ
4. ฝึกฝนให้ นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด
กล้าแสดงออก และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
5. จั ด โค รงการอบ รม ห ลั ก สู ต ร 9 พ ฤติ ก รรม
9 ความส าเร็ จ ของกรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานให้ กั บ
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
สถานประกอบการให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา และได้ ห นั งสื อ
รับรองพฤติกรรมที่พึงประสงค์จากอธิบดีกรมพัฒ นา
ฝีมือแรงงาน
2. มีทักษะความรู้พื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ 1. ฝึ ก ฝนให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ ทั ก ษะการเขี ย น
จ าเป็ น การเขี ย นโปรแกรมที่ ทั น สมั ย ในการ โปรแกรมที่ใช้งานจริงในสถานประกอบการ
พัฒนาระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลและระบบ 2. ฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทักษะการแก้ไขปัญหา
ควบคุ ม สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาพั ฒ นาระบบ และพั ฒ น าระบ บ คอมพิ วเตอร์ โ ดยการลงมื อ
คอมพิวเตอร์ภายในองค์กรได้
ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3.เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ท างด้ า นการเขี ย น
โปรแกรมที่ทันสมัยและการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
มาให้ความรู้และทักษะที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการ
ทางานให้นักศึกษามีความพร้อมในการทางาน
3. สามารถค้ น พบปั ญ หาและแก้ ไขปั ญ หาทาง 1. หลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
คอมพิ ว เตอร์ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ทั ก ษะ เป็นส าคัญ มีการฝึกการแก้ไขปัญหาในรายวิช าด้วย
ความคิดสร้างสรรค์
รูปแบบโครงงาน มีการบูรณาการการเรียนการสอน
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4. มี ทั ก ษะการสื่ อ สารและมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
สามารถปรับตัวต่อวัฒ นธรรมองค์กร และเพื่อน
ร่ ว ม ง า น แ ล ะ พ ร้ อ ม แ ก้ ไข ปั ญ ห า ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ขององค์กร

5. มี ผ ลสอบหรื อ วุ ฒิ บั ต ร/ประกาศนี ย บั ต ร/
สั ม ฤทธิ์ บั ต รภาษาอั ง กฤษและทั ก ษะทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถนาไปใช้งานได้

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
กับพันธกิจอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการวิชาการ
กับ สั งคม ท้ อ งถิ่ น ท าให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด กระบวนการ
เรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย นและสามารถแก้ ไขปั ญ หาใน
สภาพการทางานจริงได้ สามารถพัฒนาโครงงานแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการได้
2. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรม
กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
นาความรู้ที่เรียนมาพัฒนานวัตกรรมที่สามามารถใช้
งานได้จริง
1. ฝึ ก ฝนให้ นั ก ศึ กษาท างานร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ งภายใน
และภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เรี ย นรู้ วั ฒ นธรรม
องค์กร การปรับตัวร่วมกับผู้อื่น ได้พัฒนาทักษะการ
สื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. ฝึกฝนให้นักศึกษามีจิตอาสาในการร่วมแก้ไขปัญหา
การทางานต่างๆ ในระหว่างเรียนในห้องเรียนและการ
ท างานภายนอกเพื่ อ สร้ างความพร้ อ มในการแก้ ไข
ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร
1. พั ฒ นาทั ก ษะและสมรรถนะการท างานให้ กั บ
นักศึกษาแต่ละชั้นปีร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานใน
การจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีแรงงานแห่งชาติ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
2. พัฒนาทักษะและสมรรถนะการทางานที่เกี่ยวข้อง
กับ คอมพิ ว เตอร์ที่ ทั น สมั ยตรงกั บ ความต้อ งการกั บ
สถานประกอบการ จัดอบรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในการทางาน
3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัลที่เป็น
มาตรฐานในการทางานร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก
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6. ส าม ารถ เรี ย น รู้ ทั ก ษ ะอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หลั ก สู ตรเน้ นการจั ด สหกิจศึก ษาและการศึ ก ษาเชิ ง
นอกเหนือจากในห้องเรียน เพื่อมาต่อยอดทักษะ บูรณาการกับการทางานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ในการปฏิบัติงานได้
โดยมีการเตรียมความพร้อมการทางานให้กับนักศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ ส่งเสริมนักศึกษาได้ศึกษา
ดูงานทุกชั้นปี ในสถานประกอบการ มีการฝึ กอบรม
เตรียมความพร้อมในการทางานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถานประกอบการและกรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานก่ อ นจบการศึ ก ษา และเน้ น กระบวนการ
เรียนรู้ปฏิ บัติ งานสหกิจศึกษา ส่ งเสริมการน าเสนอ
ผลงานของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ
เครือข่ายภาคเหนือและระดับชาติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีสติในการดาเนินชีวิตประจาวัน และสามารถจัดการกับปัญหาบนฐานคุณธรรม
จริยธรรม
2. มีคุณค่าภายในตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตและแก้ปัญหา
3. มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบการ
4. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย มี ความตรงต่อเวลา ระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่า
ของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพในกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในคุณธรรมที่ต้องปลูกฝัง
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1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา
ครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นอย่างผู้มีความรับผิดชอบ
2. ประเมินจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความมีวินัย ความพร้อมเพียง ความเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี ความรักความสามัคคี
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เพื่อการดารงชีวิต
อย่างรู้เท่าทัน
2. มีความรู้ความเข้าใจด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการ
ดารงชีวิตอย่างรู้เท่าทัน
3. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร
4. มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า เคารพในสิทธิมนุษยชนจากความแตกต่าง
ของวัฒนธรรม
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ในลักษณะบูรณาการความรู้
และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่าง
กลมกลืน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินด้วยการทดสอบย่อย สอบปลายภาคการศึกษา
2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียน
3. ประเมินจากการนาเสนองานทั้งที่เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถและทักษะการคิดในเชิงเหตุผล สร้างสรรค์ นวัตกรรมและเชื่อมโยง
ความคิดอย่างองค์รวม
2. มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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3. มีความเข้าใจเรื่องของสิทธิและความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดความ
ยั่งยืนในฐานะพลเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
4. มีความตระหนักถึงความสาคัญของวิถีชุมชน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ความเป็น
ไทย
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช่ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
2. จัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต คาถาม สืบค้น คิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
2. ประเมินจากการนาเสนอผลงานในห้องเรียน
3. ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานร่วมกัน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีจิตอาสา สานึกสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการให้
2. มีทักษะความเป็นผู้นา ผู้ตาม ในการสร้างความเป็นทีม
3. มีการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
4. มีความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน เห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
2. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัว และการยอมรับของคนในสังคม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การทางาน
เป็นกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุติ การทางานเป็นทีมเป็นต้น
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
2. ประเมินผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลข มีความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
2. มีความสามารถรู้เท่าทันสื่อ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ประเมินคุณค่าสื่ออย่างมี
วิจารณญาณ
3. มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับชีวิตประจาวัน
4. มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5. มีความสามารถใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
5.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญและฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิง
ตัวเลข
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงทางภาษาในการสื่อสาร
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
1. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจผ่าน
สื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ
2. ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตรงทางภาษา
3. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (CWIE)
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (CWIE)
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและ
สังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
การปฏิบัติตามกฎกติกาที่กาหนดหรือได้ตกลงกันไว้
2. มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา การส่ งงานตามก าหนดเวลา ตลอดจนการแต่ งกายที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บข้อ บั งคั บ ของ
มหาวิทยาลัยฯ
3. การทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้ รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
4. นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการ
สอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี
ทาประโยชน์แต่ส่วนรวม และเสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3. ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
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2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
ที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หา เข้าใจและอธิบ ายความต้ องการทางคอมพิ ว เตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับปัญหา
3. สามารถวิ เคราะห์ ออกแบบ ติ ด ตั้ ง ปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ ประเมิ น ระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การนาไปประยุกต์
5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ (CWIE)
7. มีป ระสบการณ์ ในการพั ฒ นาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ใช้งานได้จริง
(CWIE)
8. สามารถบู ร ณาการความรู้ในสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จาลอง
4. ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน
5. นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์จากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4. ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
5. ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
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6. ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการ
สอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (CWIE)
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย
3. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
2. การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นั กศึ กษาสามารถเรี ยนวิช าทางภาษา สั งคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ที่ เกี่ย วกั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่ มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน (CWIE)
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม (CWIE)
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
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6. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรียนรู้ทั้ งของตนเองและทางวิ ช าชีพ อย่ าง
ต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารท างานเป็ น กลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกั บ ผู้ อื่ น ข้ า มหลั ก สู ต ร หรื อ ต้ อ งค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู้ มี
ประสบการณ์ โดยมีค วามคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่างตัว บุค คลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
2. ส่งเสริมให้ นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย
และเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
3. ใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบเปิ ด โอกาสในการแสดงความคิ ด เห็ น ( Brainstorming )
เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ โดยใช้การประเมินดังนี้
1. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
2. ติด ตามการท างานร่ว มกับ สมาชิก กลุ่ มของนั กศึกษาเป็น ระยะพร้อมบั น ทึ ก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล
3. ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
4. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มี ทั กษะในการใช้ เครื่ องมื อที่ จ าเป็ นที่ มี อยู่ ในปั จจุ บั นต่ อการท างานที่ เกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ (CWIE)
2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
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5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จั ดกิจ กรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้ นักศึกษาได้วิเคราะห์ สถานการณ์
จาลองและสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ
2. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี ก ารเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์
2. ประเมิน จากความสามารถในการอธิบ ายถึงข้อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
6. ทักษะพิสัย
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (CWIE)
2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการแก้ปัญหา
เฉพาะทาง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาเนินการ
3. มีทักษะในการร่างแบบส าหรับงานสาขาวิชาชีพ เฉพาะ และสามารถนาไปสู่
ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1. สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ
2. มอบหมายงานตามใบฝึกปฏิบัติ (Job Sheet)
3. เตรียมใบฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเชิงทักษะในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม
4. ฝึกทาการร่างแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
5. ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
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6.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โดยการ
บันทึกเป็นระยะๆ
2. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
3. ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ดังแสดงผลการเรียนรู้หน้า 79 - 80
3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
ดังแสดงผลการเรียนรู้หน้า 81 - 86
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุ่มภาษา
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
0001203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร
กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
0001105 สุนทรียศาสตร์
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย
0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ

1.คุณธรรมจริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
0001110 การคิดและการตัดสินใจ
0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
0001207 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจทิ ัล
0001211 นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์

1.คุณธรรมจริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6. ทักษะ
พิสัย

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
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1552634 ภาษาอังกฤษ
สาหรับวิศวกร
4011105 ฟิสิกส์สาหรับ
วิศวกร 1
4011106 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
4011107 ฟิสิกส์สาหรับ
วิศวกร 2
4011108 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
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3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

1

รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
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6. ทักษะพิสัย
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4031603 คณิตศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4091607 พื้นฐาน
คณิตศาสตร์สาหรับ
วิศวกรรม
4092605 คณิตศาสตร์
วิศวกรรม
7001101 การเขียนแบบ
วิศวกรรม
7001102 การฝึกพื้นฐาน
วิศวกรรม
7011310 การเขียน
โปรแกรมสาหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

2

2. ความรู้
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
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6. ทักษะพิสัย
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7013902 สัมมนาทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิชาเฉพาะด้าน
701102 วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
7012202 การออกแบบวงจร
ดิจิทัล
7012301 โครงสร้างข้อมูล
และอัลกอริทึม
7013202 สถาปัตยกรรมและ
โครงสร้างคอมพิวเตอร์ (CWIE)

2

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา
1

7013315 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
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6. ทักษะพิสัย
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7013209 วิศวกรรมสมองกล
ฝังตัว
7013301 ระบบฐานข้อมูล
(CWIE)
7013302 ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (CWIE)
7013303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
7013401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(CWIE)
7013308 โปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์พกพา
7012402 ความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (CWIE)
7013501 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
7013314 อินเตอร์เน็ตสาหรับทุก
สรรพสิ่ง

2

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา
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6. ทักษะพิสัย
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7013901 โครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1(CWIE)
7014301 กฎหมายและจริยธรรม
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7014901 โครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 2 (CWIE)
7014902 สัมมนาทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หมวดวิชาเลือก
7002102 วิธีการเชิงตัวเลขในงาน
วิศวกรรม
7013205 การประยุกต์ใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ขั้นสูง
7013305 ปัญญาประดิษฐ์
7013309 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
7013310 เทคโนโลยีเว็บ (CWIE)
7013505 การประมวลผลภาพ

2

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1

2

3

4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6

1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3

7013508 วิศวกรรมหุ่นยนต์

                             

7013509 ระบบควบคุมอัตโนมัติ



7014201 หัวข้อพิเศษทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7013801 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CWIE)
7013803 กรณีศึกษาทางด้าน
วิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7043804 การฝึกประสบการณ์
ภาคสนามทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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7044801 สหกิจศึกษาทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CWIE)
7044802 การฝึกประสบการณ์
ภาคสนามทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
1.2 แบ่งสัดส่วนการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
แบ่งสัดส่วนเป็น ร้อยละ 80 : 20 โดยประเมินจากทฤษฎีและปฏิบัติในสถานศึกษา ร้อยละ 80 และ
สมรรถนะการทางานในสถานประกอบการ ร้อยละ 20 โดยสถานประกอบการประเมินตามหัวข้อผล
การเรียนรู้ที่สถานประกอบการรับผิดชอบ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม
รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
2.1.2 สถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมี
การประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
2.1.3 มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา เน้ น การท าวิ จั ย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็ น ต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณ ฑิ ตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.3 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2.4 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศ
1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และ
การเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
1.4 มีระบบการฝังตัวของอาจารย์ใหม่ในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพื่อสร้างความ
เข้าใจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการและสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์ทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ
2 . การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาดูงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการและทางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดย
จัดสรรเงินทุนเพื่อผลิตผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่
2.1.3 เพิ่มพูนทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่
ทันสมัย
2.1.4 พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ การใช้สื่อการสอน การใช้
คอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.2 จัดสรรงบประมาณสาหรับส่งเสริมการทาผลงานวิชาการและงานวิจัย
2.2.3 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ระบบกลไกเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรและดาเนินการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยดาเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพดังนี้
(1) วางแผนและควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
(2) มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
(3) ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
(4) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อทบทวนประเมินผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
1.2 คณะกรรมการประจาคณะ ทาหน้าที่ควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
2. บัณฑิต
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดาเนินการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
นาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษาดังนี้
2.1 สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
2.2 สารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจาปี จากภาวะการได้งานทาบัณฑิต และ
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน
2.2 ให้มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบของหลักสูตร เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อกาหนดของหลักสูตรและเป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีของแต่ละสาขา/วิชาเอก
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3.2 ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่างและจบการศึกษา การให้คาปรึกษา และแนะแนวแก่
นักศึกษา
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา
3.3.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ ซึ่งคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษา
ได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.3.3 มหาวิทยาลัย/คณะได้กาหนดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเรียกร้องของนักศึกษา
3.3.1 มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ตารา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การ
อานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
3.3.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้
กระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 การรับอาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือสอนรายวิชาในหลักสูตร
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.1.2 การคัดเลือกอาจารย์พิเศษใหม่ จากบุคลากรของสถานประกอบการ อาจได้รับการ
ยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมี
ประสบการณ์การทางานในหน่วยงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์พิเศษที่มาจาก
บุคลากรของสถานประกอบการ และอาจารย์ผู้สอน จะมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง
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หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
กาหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความสาคัญกับการนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมงและให้สอนได้ไม่เกินร้อยละ 50 มีการ
เลือกสรรจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลาดับ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผน การติ ด ตาม และทบทวน
หลั ก สู ต ร มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ในการออกแบบหลั ก สู ต ร ก ากั บ การจั ด ท ารายวิช า วางผู้ ส อนให้
เหมาะสมกั บ รายวิ ช า วางแผนในกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด กิ จ กรรม และการ
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง/พัฒ นาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ดาเนินไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ได้วางแผนไว้
5.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีทีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้อง
ขอดู ก ระดาษค าตอบในการสอบของตนเอง ในแต่ ล ะรายวิ ช าได้ ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตามขั้ น ตอนของ
มหาวิทยาลัย
6. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี และมีการคานวณรายรับจาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของ
หลักสูตร
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสานักงานสารสนเทศ
ของคณะ ห้องสมุดประจาคณะ และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มี
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หนังสือตาราเฉพาะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจ ที่ มี อ ยู่ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของ
ห้ อ งปฏิ บั ติก ารคณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม และโปรแกรมส าเร็จรูป ที่ ส ถานประกอบที่ เข้าร่ ว ม
โครงการใช้งาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษา
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากร
และดาเนินประเมินความเพียงพอในการใช้ โดยจัดทาสถิติจานวนทรัพยากรที่มี จานวนชั่วโมงต่อการ
ใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประสานการจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการ สารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ ปรับปรุงตามผลการประเมินเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการหรือการ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป้าหมาย

การดาเนินการ

จัดให้มีห้องเรียน
1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
พร้อมใช้ง่ายอย่างมี
ห้องเขียนแบบ ตลอดจน
ประสิทธิภาพ ในการสอน
ช่องทางการเรียนรู้ ที่
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุนทั้ง
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้ 3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ตลอดจนสถานที่ใช้ในการฝึก
ประสิทธิภาพ
ภาคปฏิบัติ

การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อชั่วโมงการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือสนับสนุน
2. สถิติของจานวนหนังสือ
ตารา และสื่อดิจิทัล ที่มี
ให้บริการ
3. ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรการเรียนรู้

6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
พัฒนาบุคลากรโดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และสร้างเสริมประสบการณ์ใน
สาขาอาชีพโดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาเพิ่มเติม เข้ารับการอบรมสัมมนา
และการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางานของบุคลากรในสถาน
ประกอบการ เป็นต้น
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 เมื่อปีทีผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

13. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหลักสูตร
กับสถานประกอบการเพื่อจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการทางาน (CWIE)

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

14. ผลการประเมินสมรรถนะการทางานของนักศึกษาจาก
สถานประกอบการ (CWIE)
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5


5
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5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ ในสาขาวิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอ
คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
(3) สอบถามจากนั ก ศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โ ดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
(4) ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม
และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและ
ประเมินผล
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
(3) ทาการสารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมิน
ให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และส่งให้คณาจารย์
ผู้สอนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ตามที่ระบุรายละเอียดใน
เอกสารรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน
การสอบสั ม ภาษณ์ การสอบปฏิ บั ติ การสั งเกตพฤติ ก รรม การให้ ค ะแนนโดยผู้ ร่ว มงาน รายงาน
กิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การสอบด้วยข้อสอบกลาง การ
ประเมินของผู้จ้างงาน เป็นต้น นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทาได้โดยการ
สอบถามนักศึกษาปีที่ 4 ที่จะสาเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทาให้ทราบปัญหาของ
การบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ซึ่งทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5
ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

