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คำนำ 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ฉบับนี ้เปนหลักสูตรปรับปรุง          

พ.ศ. 2565 โดยไดมีการปรับปรุง ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 ของสำนักงานปลัดกระทรวง      

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร  

การพัฒนาประเทศและวิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย โดยมุงมั่นใหผูสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้     

มีความรูทางดานวิชาการและมีทักษะดานปฏิบัติ ที่สามารถทำงานในสถานประกอบการไดเปนอยางดี สอดรับ

กับความตองการของสถานประกอบการหรือผู ใชบัณฑิต ในการปรับปรุงและแกไขหลักสูตรในครั ้งนี้            

ทำการปรับปรุงเพื่อใหมีความทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดย

สามารถนำความรู ไปพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ ่มในการทำงาน มีกิจนิสัยใน        

การคนควา และมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต มนุษยสัมพันธ ความขยันหมั่นเพียร 

ความสำนึกในจรรยาบรรณแหงอาชีพ ความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม ซึ่งคาดวาผลที่ไดจะทำใหการเรียน

การสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

หลักสูตรฉบับนี้ไดจัดทำโดยมีสาระสำคัญ 8 หมวด ไดแก  

1. ขอมูลทั่วไป  

2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  

3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

6. การพัฒนาคณาจารย 

7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

8. การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 นอกจากการนำหลักสูตรไปใช ซึ่งตองพิจารณาถึงความสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคที่ได

กำหนดไวแลวนั้น ผูบริหาร ผูสอน ที่เกี่ยวของยังคงตองศึกษา ทำความเขาใจรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือ

ประสิทธิภาพของการนำหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอนและปฏิบัติใหมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สารบัญ 

   หน้า 
ค าน า   ก 
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 ช คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 165 

 





หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะ วิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
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หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 
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ชื่อสถาบันอุดมศกึษา             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะ/สถาบัน/ศูนย                  คณะวิศวกรรมศาสตร ศูนยพระนครเหนือ 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสตูร : 25501941102789 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer 

Engineering 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

ชื่อยอ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 

ชื่อยอ (อังกฤษ) : B. Eng. (Computer Engineering) 
 

3. วิชาเอก (ถามี)  
     ไมมี 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
         134 หนวยกิต       
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ 

         หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ป 

    5.2 ประเภทของหลักสูตร  

         หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  

    5.3 ภาษาที่ใช 
          การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยเปนหลักและภาษาอังกฤษบางรายวิชา   
    5.4 การรับเขาศึกษา 
     รบันักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
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    5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายใหทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีความรวมมือ

กับหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติจากงานจริงในสถานประกอบการ โดยการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกัน 
ไดแก บริษัท วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ), บริษัทหัวเวย เทคโนโลยี่ 
(ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ทร ูคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เปนตน 
    5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

    6.1 สถานภาพของหลักสูตร 
      ห ลักสู ต รปรั บปรุ ง  พ . ศ . 2565 ป รับปรุ ง ม า จา กหลั ก สู ต ร วิศ วกร ร มศา สตรบั ณ ฑิต                  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
    6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 สภาวิชาการ พิจารณาใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 12/2564 วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 สภามหาวิทยาลยั ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งท่ี 10/2564 วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

                เปดดําเนินการสอน  ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี                 
สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2567  

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

    8.1 วิศวกรคอมพิวเตอรหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร ในหนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
    8.2 นักวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร 
  8.3 นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เว็บไซต และแอปพลิเคชันบนโทรศัพทอัจฉริยะ (Smartphone) 
  8.4 ผูดูแลระบบเครือขาย และคอมพิวเตอรแมขาย 
  8.5 นักพัฒนาและออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร ระบบสมองกลฝงตัว และไอโอที 
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9. ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ
และสาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน พ.ศ./ 
ค.ศ. 

1 นายเกรียงไกร เหลืองอําพล อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
ค.อ.บ. (คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนยกลางสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 

2561 
 

2552 
2544 
2538 

2 นายวรินทร สุดคนึง ผศ. Ph.D. (Computer Engineering) 
M.S.E.E. (Electrical Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

University of Wisconsin-Madison, USA  
University of Wisconsin-Madison, USA  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2012 
2009 
2546 

 
2541 

3 นายสิทธิศักดิ์  วรดิษฐ ผศ. วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตเทเวศร 

2548 
2536 

4 นายกร พวงนาค  ผศ. วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2553 
 

2548 

5 นายยุทธนา สรวลสรรค
   
   

อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา-
อิเล็กทรอนิกส) 
ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนยกลางสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2563 
 

2550 
 

2544 
 

2538 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
      คณะวิศวกรรมศาสตร ศนูยพระนครเหนือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
      1381 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
     11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

แนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดทิศทางของประเทศ 
ประกอบดวย (1) การเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอรม (Platform Economy) และเศรษฐกิจแบบแบงปน 
(Sharing Economy) (2) การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analysis) ซึ่งในการพัฒนาและใชงาน
ขอมูลขนาดใหญจะประสบความสําเร็จไดจําเปนตองมีมาตรฐานการจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานขอมูลผาน
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ อาทิ อินเทอร เน็ตของสรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoT) และบล็อกเชน 
(Blockchain) นอกจากนี้การใชปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) และระบบหุนยนตอัตโนมัติ
(Automation & Robotics) ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทดแทนแรงงานที่ไมตองใชทักษะซับซอน
ในภาคการผลิต ซึ่งปจจุบันการเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบในวงกวางของเทคโนโลยี (Technological 
Disruption) ที่กําลังเกิดข้ึน จะสงผลใหพลวัตการพัฒนาในอนาคตของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน 
ดังนั้นตองมีเปาหมายในการพัฒนาตามทิศทางหรือยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) ทั้งนี้สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) เปนหนวยงานสงเสริมใหสถาบันการศึกษา พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ขนาดกลาง ขนาดยอมและกลุมบริการ ในไทยแลนด 4.0 ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานความคิดหลัก คือ เปลี่ยน
จากการผลิตสินคาดานโภคภัณฑไปสู สินคาเ ชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม รวมท้ังแนวคิดเรื่อง 
"ทักษะแหงอนาคตใหม : การเรียนรูในศตวรรษที่ 21" ท่ีเนนยํ้าถึงความจําเปนในการเปล่ียนแปลงแนวคิด    
การจัดการศึกษา  การเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดอยางสรางสรรคและเขากับบริบทของโลกที่ได
เปล่ียนแปลงไป ดังนั้นจึงจําปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซ่ึงเปนสวนสําคัญอยางย่ิง
ตอ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการพัฒนาดานนวัตกรรม และขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
อยางรวดเร็วและตอเนื่อง ท้ังในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งตองการบุคลากร
ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่มี ความสามารถในการแขงขัน โดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทําไดจาก
การเรงพัฒนาความรู การถายทอดความรู และการปรับใชเทคโนโลยีจากภายนอก เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ     
ภาคการผลิตภายในประเทศ โดยตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ ท้ังการพัฒนาหรือสราง
องคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเปาหมาย
ยุทธศาสตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ผนวกดวยกับแผนกลยุทธ            
ท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึง     
มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองการบุคลากรทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ซึ่งมีคุณภาพเปนจํานวนมาก           
ท่ีสอดคลองกับความตองการสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 

     11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ยุคไทยแลนด 4.0 มีการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง (Ubiquitous Computing) ท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็วผานเครือขายความเร็วสูงและ/หรืออินเทอรเน็ต ประกอบกับราคาและคาใชจายที่ถูกลง รวมทั้ง
สมรรถนะของเทคโนโลยีในปจจุบันและคอมพิวเตอรแบบพกพา ที่สามารถสื่อสารขอมูลมัลติมีเดียไดสะดวก
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และรวดเร็ว สูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จําเปนตองเขาถึงขอมูลขาวสารที่เชื่อถือได 
ขณะเดียวกันการใชอินเทอรเน็ตทําใหมีการแพรขยายของขอมูลขาวสารที่ไรพรหมแดน ยากตอการดูแลและ
ปองกันเด็กหรือวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคมากข้ึน เกิดปญหาการกอการราย การระบาดของโรค
พันธุกรรมใหม ๆ และการคายาเสพติดหลากหลายรูปแบบดังน้ันจําเปนตองมีการวางแผนหลักสูตรท่ีตอง
คํานึงถึงการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมที่เปนท้ังโอกาสและผลกระทบตอสังคม และประเทศไทย
มีโอกาสมากข้ึนในการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรสามารถนําองคความรูมาสนับสนุน
การพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและสรางมูลคาเพ่ิมจนเปนสินทรัพยทางปญญา ที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได 
กระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนตองใชความรอบรูในการพัฒนา ดวยความรอบคอบและเปนไปตามลาํดับข้ันตอน 
ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมท้ังการเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 
และการดําเนินชีวิตดวยความเพียร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีพรอมเผชิญ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังตองใหความสําคัญกับ
การพัฒนากําลังคน วัยทํางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ใหมีความสามารถใน        
การสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรใน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรโดยตรง ใหมีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในระดับ
มาตรฐานสากล เพ่ือนําไปสูการสรางและจางงานที่มีคุณคาสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคม ที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เปนปจจัยหลักในการขับเคล่ือนสังคมและเปดโอกาสใหบัณฑิตไดทํางานกับบริษัทขามชาติ หรือมีโอกาสไป
ทํางานตางประเทศมากขึ้น หลักสูตรจึงฝกทักษะการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให
มากข้ึน เพ่ือใหบัณฑิตมีทักษะ ความรูและความสามารถที่จะเรียนรูดวยเทคโนโลยีใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว และ
รองรับ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีสังคมไทย อาเซยีนและสังคมโลกในยุคดิจิทัล 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร    

 ผลกระทบจากสถานการณภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ี

มีศักยภาพ ที่สามารถปรับเปล่ียนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีโดยเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

จําเปนอยางย่ิงที่ตองวางแผนในการบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือฝกฝนใหผูเรียนเกิด

สมรรถนะดานวิชาชีพ การคิดวิเคราะห การแสดงออกเชิงสรางสรรครวมไปถึงฝกฝนทักษะตาง ๆ ที่จําเปนตอ

การทํางานในยุคปจจุบันอยางเขมงวด เพ่ือรองรับการแขงขันการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ       

การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรนี้ จําเปนอยางย่ิงที่ตองใหมีคุณภาพและความพรอมท่ีสามารถ

ออกปฏิบัติงานไดทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง ใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและทักษะ

วิชาชีพ สามารถนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดตอหนวยงาน สังคม ประเทศชาติ และ

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ.2552 มีสวนในการพัฒนาอุตสาหกรรมให

เจริญกาวหนาย่ิงข้ึน โดยเฉพาะกําลังคนที่มีทักษะสูงในดานนี้ โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม ใหเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศอยาง

ย่ังยืน 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนสถาบันการศึกษาท่ีเนนการจัดการศึกษาเพ่ือให

บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีทักษะทางดานตาง ๆ ที่เก่ียวของทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไดแก การพัฒนา

โปรแกรมในแพลตฟอรมตาง ๆ การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล การออกแบบและบริหารจัดการระบบ
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เครือขาย และนําองคความรูทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรไปประยุกตในบริบทของการใชงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศในปจจุบัน ซึ่งผูเนนใหบัณฑิตของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรสามารถปฏิบัติงานไดจริง          

มีความคิดสรางสรรคที่ทําใหสามารถประกอบอาชีพไดจริงและหลากหลายอาชีพ มีพันธกิจนอกจากดาน     

การเรียนการสอน ยังมีดานการวิจัย คนควา สรางนวัตกรรมใหม ๆ และสรางองคความรูดานการวิจัย ถายทอด

สูชุมชน ผานการบริการวิชาการ โดยทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร    

เปนหลักสูตรท่ีมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกฝนใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห สรางสรรคผลงาน

เพื่อแกปญหาใหกับชุมชนและสังคม จึงกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการการวิจัย 

นวัตกรรม และบริการวิชาการผานรายวิชาตาง ๆ ในลักษณะโครงการ เพ่ือนําผลงานของนักศึกษาไปสราง

ประโยชนใหกับชุมชนสังคมในสถานการณจริง และสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวม ในการถายทอดความรูสู

ชุมชน ผานกระบวนการใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกชุมชน ทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพซึ่งเปนไปตามนโยบาย 

แผนกลยุทธและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย 

 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบดวยกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ    
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ กลุมวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรและกลุมวิชาบูรณาการ ใชเรียนรวมกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดําเนินการสอนโดยคณะ
ศิลปศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐาน วิชาชีพ เรียนรวมกันบางหลักสูตรในคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และสาขาวิชาตาง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

      13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  
              กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไดแก รายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร บางหลักสูตรของคณะ
วิศวกรรมศาสตรตองเรียน   
       13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหนาที่ประสานงานกับผูบริหาร อาจารยผูสอน บุคลากร เจาหนาท่ี 
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) และหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งในดานเนื้อหาสาระรายวิชา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การจัดตารางเรียน ตารางสอบ รวมท้ังส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ใหมีความสอดคลองกับมาตรฐาน             
ผลการเรียนรู ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552   
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

    1.1 ปรัชญา 

 ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรเนนทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ

และนําความรูที่ไดไปประยุกตใชงานกับเทคโนโลยีในอนาคต 

    1.2 ความสําคัญ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)    
ทําการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางดานทฤษฎีควบคุมกับทักษะทางดานปฏิบัติ สนองความ
ตองการทางดานฮารดแวร ซอฟตแวรท่ีเก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอร และการประยุกตใชงานเพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาและสอดคลองตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

    1.3 วัตถุประสงค 

          1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู คูคุณธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ 
          1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจในดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่เก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยูใน  
เกณฑดี สามารถประยุกตไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศกึษาตอในระดับสูงข้ึน 
          1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตคิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเปนระบบและเหมาะสม 
          1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงคของสังคมและตลาดงานอุตสาหกรรม ราชการ           
และเอกชน 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
สอดคล องและมีมาตรฐาน
ตามที่ สป.อว. กําหนด 

- พัฒนาหลั ก สูตรตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิท่ีกําหนด 

- ติดตาม ประเมินผล หลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร 

- ปรบัปรุงหลักสูตรใหมี     
ความสอดคลองกับความ
ตองการของอุตสาหกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม 
ความตองการปจจุบันของ
ผูประกอบการดานอุตสาห-
กรรมที่เก่ียวของ 

- รายงานผลการประเมิน   
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ของสถานประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะความรู 
ความสามารถในการทํางาน
ของบัณฑิต 

- พัฒนาศักยภาพผูสอน - สงเสรมิการเสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการ 

- สงเสรมิสนับสนุนการเพิ่ม
ประสบการณทางดานวิชาชีพ
ใหทันกับเทคโนโลยีและการลา
ศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 

- ผูสอนมีตําแหนงทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 

- ผูสอนมีโอกาสพัฒนาทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่องและ
คุณวุฒิ การลาศึกษาตอ 

- การปรับปรุงหองปฏิบัติการ - ปรบัปรุงครุภัณฑการเรียน  
การสอนและอุปกรณเคร่ืองมือ
ในหองปฏิบัติการใหมี      
ความพรอมและเพียงพอตอ
การเรียนการสอน 

- มีพื้นที่รองรับใหผูเรียนสามารถ
ใชเรียนรูดวยตนเอง และ
รองรบังานการวิจัย การบริการ
วิชาการแกสังคม 

- มีการจัดสรรงบประมาณให
อยางเพียงพอตอความตองการ
ของผูใชอยางตอเน่ือง 

- มีการจัดสรรหองปฏิบัติการให
ใชงานอยางเหมาะสมตาม
ความตองการของผูใช 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร  

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1  ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบงเวลาศึกษาในปการศึกษา

หนึ่ง ๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับ ไดแก 

(1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester)  ตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปเปนเวลา 16 สัปดาห 

รวมทั้งเวลาสําหรับการสอบดวย 

(2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปเปนเวลา 16 สัปดาห 

รวมทั้งเวลาสําหรับการสอบดวย 

   1.2  การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน 

การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ

มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการเปดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน (Summer Session) ซึ่งกําหนดไวให

เปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ใชเวลาศึกษา 8 สัปดาห รวมทั้งเวลาสําหรับการสอบดวย โดยใหเพ่ิมช่ัวโมง

การศกึษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

   1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

    2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี  1   มิถุนายน - ตุลาคม 

ภาคการศึกษาท่ี  2    พฤศจิกายน - มีนาคม 

ภาคการศึกษาฤดูรอน    มีนาคม – พฤษภาคม 

วัน-เวลา การสอนภาคปกติ  วันจันทร-ศุกร เวลา 8.00น. ถึง 17.00น. 
วัน-เวลา การสอนภาคสมทบ  วันจันทร-ศุกร เวลา 17.00น. ถึง 21.00น. 
     วันเสาร-อาทิตย เวลา 8.00น. ถึง 17.00น. 

 หมายเหตุ ทั้งน้ีอาจมีรายวิชาในบางภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเกินเวลา 
    2.2  คุณสมบัติผูเขาศกึษา 

(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืเทียบเทา หรือ 

(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือประเภทวิชา

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของทางดานคอมพิวเตอร  

(3) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสาขาวิชา

ไฟฟา, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส, สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร หรือสาขาที่เก่ียวของทางดานคอมพิวเตอร ศกึษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือ 

(4) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 

(5) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือใหเปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
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          การคดัเลือกผูเขาศกึษา 

(1)  เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ 

(2)  เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (สป.อว.) 

    2.3  ปญหาของนกัศึกษาแรกเขา 

 จากการสํารวจขอมูลหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันและใกลเคียงจากมหาวิทยาลัยอ่ืน และการสัมภาษณ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมเติม พรอมท้ังการศึกษาและวิเคราะหขอมูล มคอ.7 ปการศึกษาที่ผาน 
รายวิชา/กิจกรรม ที่พบวามีปญหาเก่ียวกับพื้นฐานความรูกอนเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร และ
ทักษะการโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งแตละโรงเรียนมีเรียนการโปรแกรมคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน และ         
มีประเด็นซ่ึงเปนนัยสําคัญพบวา นักศึกษามีปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปน     
การเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกตางไปจากเดิมที่คุนเคย มีสังคมกวางข้ึน ตองดูแลตนเองมากข้ึน    
มีกิจกรรมมากข้ึน นักศึกษาตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม   
    2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศกึษาในขอ 2.3 

(1)  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําข้ันตอนและวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การแบง
เวลาเรียนและกิจกรรมใหเหมาะสม การใชหองสมุด การบริการ กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ส่ิงอํานวย      
ความสะดวก และส่ิงสนับสนุนการเรยีนรูที่จําเปนตอการเรียนของนักศึกษา 

(2) จัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา ที่มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษา มีกิจกรรมใหคําแนะนําแก

นักศึกษา ทั้งดานวิชาการและปญหาสวนตัวที่สามารถใหคาํปรึกษาได มกีารกํากับ ติดตาม ผลการใหคําปรึกษา 

ประเมินผลจากนักศึกษาที่มาขอเขาพบทุกคน นําผลการประเมินไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

(3) จัดการสอนเสรมิในรายวิชา/กิจกรรม ที่พบวามีปญหา หรือเสริมทักษะวิชาชีพ ไดแก วิชาแคลคูลัส 

1 สําหรับวิศวกร และวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร รวมกับนักศึกษา

รุนพ่ีภายในสาขาวิชาฯ 

(4) มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง ทุกกิจกรรมในขอ (1) – (3) อยางตอเน่ือง  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ  5  ป       

2.5.1 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรบัเขาศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคปกติ) 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนกัศึกษาแตละปการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปที่ 1 70 70 70 70 70 
ชั้นปที่ 2 - 70 70 70 70 
ชั้นปที่ 3 - - 70 70 70 
ชั้นปที่ 4 - - - 70 70 

รวม 70 140 210 280 280 
คาดวาจะจบการศึกษา - -  70 70 

2.5.2 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคพิเศษ) 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนกัศึกษาแตละปการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปที่ 2 - 25 25 25 25 
ชั้นปที่ 3 - - 25 25 25 
ชั้นปที่ 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 
คาดวาจะจบการศึกษา - -  25 25 

2.5.3 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคสมทบ (เทียบโอน)) 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนกัศึกษาแตละปการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปที่ 2 25 25 25 25 25 
ชั้นปที่ 3 - 25 25 25 25 
ชั้นปที่ 4 - - 25 25 25 

รวม 25 50 75 75 75 
คาดวาจะจบการศึกษา - - 25 25 25 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรบั (หนวย : บาท) (ภาคปกติ) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
คาบํารุงการศึกษา 
คาลงทะเบียน และคา
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การศึกษาแบบเหมาจาย 

2,100,000 
 

4,200,000 6,300,000 8,400,000 8,400,000 

เงินงบประมาณแผนดิน 210,000 420,000 630,000 840,000 840,000 
รวมรายรับ 2,310,000 4,620,000 6,930,000 9,240,000 9,240,000 

 2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) (ภาคปกติ) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบดําเนินงาน      
1. คาใชจายบุคลากร 2,916,000 3,090,960 3,276,418 3,473,003 3,681,383 
2. คาใชจายดําเนินงาน  
(ไมรวมขอ 3 และขอ 4 ) 

324,200 648,400 972600 1,296,800 1,296,800 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 840,000 1,680,000 2,520,000 3,360,000 3,360,000 

รวม ก. 4,080,200 5,419,360 6,769,018 8,129,803 8,338,183 
ข. งบลงทุน      
คาครุภัณฑ - - - - - 

รวม ข. - - - - - 
รวม ก. + ข. 4,080,200 5,419,360 6,769,018 8,129,803 8,338,183 

จํานวนนักศึกษา 70 140 210 280 280 
สรุปคาใชจายเฉลี่ยตอหัว (บาท) 58,289 63,501 42,337 44,690 46,137 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

          2.6.3 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) (ภาคสมทบ) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
คาบํารุงการศึกษา 
คาลงทะเบียน และคา
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การศึกษาแบบเหมาจาย 

1,250,000 2,500,000 3,750,000 5,000,000 5,000,000 

เงินงบประมาณแผนดิน - - - - - 
รวมรายรับ 1,250,000 2,500,000 3,750,000 5,000,000 5,000,000 

          2.6.4  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) (ภาคสมทบ) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบดําเนินงาน      
1. คาใชจายบุคลากร - - - - - 
2. คาใชจายดําเนินงาน  
(ไมรวมขอ 3 และขอ 4 ) 

455,700 911,400 1,367,100 1,822,800 1,822,800 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 312,500 625,000 937,500 1,250,000 1,250,000 

รวม ก. 768,200 1,536,400 2,304,600 3,072,800 3,072,800 
ข. งบลงทุน      
คาครุภัณฑ - - - - - 

รวม ข. - - - - - 
รวม ก. + ข. 768,200 1,536,400 2,304,600 3,072,800 3,072,800 

จํานวนนักศึกษา 25 50 75 100 100 
สรุปคาใชจายเฉลี่ยตอหัว (บาท) 30,728 30,728 30,728 30,728 30,728 

          2.6.5 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) (ภาคสมทบ (เทียบโอน)) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
คาบํารุงการศึกษา 
คาลงทะเบียน และคา
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การศึกษาแบบเหมาจาย 

1,250,000 2,500,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 

เงินงบประมาณแผนดิน - - - - - 
รวมรายรับ 1,250,000 2,500,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

          2.6.6  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) (ภาคสมทบ (เทียบโอน)) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบดําเนินงาน      
1. คาใชจายบุคลากร - - - - - 
2. คาใชจายดําเนินงาน  
(ไมรวมขอ 3 และขอ 4 ) 

455,700 911,400 1,367,100 1,367,100 1,367,100 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 312,500 625,000 937,500 937,500 937,500 

รวม ก. 768,200 1,536,400 2,304,600 2,304,600 2,304,600 
ข. งบลงทุน      
คาครุภัณฑ - - - - - 

รวม ข. - - - - - 
รวม ก. + ข. 768,200 1,536,400 2,304,600 2,304,600 2,304,600 

จํานวนนักศึกษา 25 50 75 75 75 
สรุปคาใชจายเฉลี่ยตอหัว (บาท) 30,728 30,728 30,728 30,728 30,728 

    2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกล 
    ผานสิ่งพิมพเปนสื่อหลัก 
    ผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 
    ทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-Learning) 

  ทางอินเทอรเน็ต 
  การประชุมทางไกลผานจอภาพ 
 แบบอ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................... 

 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

1) นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศกึษาอ่ืน ในระดับอุดมศึกษามากอน หรือผูสําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื่อเขาศึกษาในหลักสตูรนี้สามารถเทียบโอนผลการเรียน

ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน 

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)  

2) นักศึกษาที่เขาศึกษาแบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) โดยการสะสมหนวยกิตในหลักสูตรนี้ให

เปนไปตามขอบังคับหรือประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เก่ียวของ  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน     

    3.1 หลักสูตร 

         3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หนวยกิต 

         3.1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป   

         โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา                  

ดังนี้   

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต 
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต 
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 
ก.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต 
ก.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 
ก.6 กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต 
ข.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หนวยกิต 
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 

(1) กลุมวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 
(2) กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 
(3) กลุมวิชาโครงสรางพื้นฐานของระบบ 
(4) กลุมวิชาฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

55 
13 
9 
14 
19 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

ข.3 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
ข.4 กลุมวิชาชีพเลือก 6 หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 3.1.3 รายวิชา   

 รหัสวิชา  ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจํานวน 9 ตัว จําแนกตามแผนภูมิ 

ดังนี้  

AA X XX X X XX

ลําดับวชิาในกลุม (0 – 99)

ชั้นปที่ควรศึกษา

กลุมวิชา

สาขาวชิา

ระดับการศึกษา

คณะ

นก. (ท -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หนวยกิต

 

เชน  LA2011101     ST2012201    BA2013204     EN2052207 
 

 รหัสคณะ 
EN  คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Engineering) 
ST คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) 

 รหัสสาขาวิชา 
04 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 ระดับการศึกษา             
2  ปริญญาตรี    

 กลุมวิชา                     
1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  . 
2-5  กลุมวิชาชีพบังคับ     
6 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณวิชาชีพ 
7  กลุมวิชาชีพเลือก 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดรหัสวิชาดังนี้ 

GE X XX X X XX

ลําดับวชิาในกลุม (0 – 99)

ชั้นปที่ควรศึกษา

สภาพรายวิชา

กลุมวิชา

ระดับการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นก. (ท -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หนวยกิต

 
 กลุมวิชา    

10 กลุมวิชาภาษาไทย   20 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

  30 กลุมวิชาสังคมศาสตร   40 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

  50 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60 กลุมวิชาคณิตศาสตร 

  70 กลุมวิชาวิทยาศาสตร   80 กลุมวิชาบูรณาการ 

                     81 กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร     82 กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร                                        

 สภาพรายวิชา       

0 วิชาไมบังคับ           1 วิชาบังคบั  

 ระดับการศึกษา     

2 ปริญญาตรี 

เชน  GE2100101   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (Thai for Communication)   3(3-0-6)  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 รายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต ประกอบดวย 

กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลอืกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Thai for Communication  
GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Thai for Business Communication  
GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ  3(3-0-6) 

 Thai for Presentation  
GE2100106 การสรรคสรางภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 

 Language Creativity for Life Development  

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค  3(3-0-6) 

 Technical English  
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  3(3-0-6) 

 English for Careers  
GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Reading  
GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Listening  
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Conversation  
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน  3(3-0-6) 

 Fundamental Chinese  
GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  
GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู   3(3-0-6) 

 English for Learning  
GE2200109 ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Communication Skills  
GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในที่สาธารณะและการโตวาที 3(3-0-6) 

 English for Public Speaking and Debate  
GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน  3(3-0-6) 

 English for Online Business 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
GE2200112 ภาษาอังกฤษผานวรรณกรรมในส่ือ  3(3-0-6) 

 English via Media Literature  
GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร   3(3-0-6) 

 English from Movies  
GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Language and Culture  

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชา 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย   3(3-0-6) 

 Social Dynamics and Modernity  
GE2300102 มนุษยสัมพันธ   3(3-0-6) 

 Human Relations  
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย   3(3-0-6) 

 Research Methodology  
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ   3(3-0-6) 

 Law and Professional Ethics  
GE2300108 อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  
GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดี มีสุข      3(3-0-6) 

 Quality of Life and Well-Being Development  
GE2300111 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy to Sustainable Development  
GE2300112 ชุมชนศึกษา  3(3-0-6) 

 Community Studies  
GE2300113 วัยใส ใจสะอาด    3(3-0-6) 

 Youngster with Good heart  
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป    3(3-0-6) 

 General Psychology  
GE2400103 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 

 Thai Studies  
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

 Personality Development  
GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self-Development  
GE2400109 ทักษะการรูสารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Information Literacy Skills  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
GE2400110 จิตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน   3(3-0-6) 

 Mental Wisdom for Self-Development  

กลุมวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
GE2500101 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical  Education  
GE2500102 ลีลาศ  1(0-2-1) 

 Social Dance  
GE2500103 กีฬาประเภททีม  1(0-2-1) 

 Team  Sports  
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล  1(0-2-1) 

 Individual Sports  
GE2500105 นันทนาการ  1(0-2-1) 

 Recreation  
GE2500106 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย            1(0-2-1) 

 Martial Art with Thai Boxing  
GE2500107  การฝกดวยน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 

 Weight Training for Health  
GE2500108 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

 Jogging for Health  

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
GE2600101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics  
GE2600102 สถิติเบื้องตน   3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics  
GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  
GE2600104 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิติ   3(3-0-6) 
 Data Analysis Using Statistical Package Program  
GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resource Management  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
 Life and Technology  
GE2700104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  3(3-0-6) 
 Science and Disruptive Technology  
GE2700105 การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 
 Green Living  

กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21   2(2-0-4) 
 World in 21st Century  
GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ  2(2-0-4) 
 Self-Development for Careers  
GE2810103 ชีวิตและการคดิเชิงบวก   2(2-0-4) 
 Life and Positive Thinking  
GE2810104 การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 
 Exercise and Sports for Health  
GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 
 Activities for Health  
GE2810106 จิตอาสาและการปองกันสาธารณภัย   2(2-0-4) 
 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  
GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรคของมนุษย   2(2-0-4) 
 Human Innovative and Creative Design Thinking  
GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร  2(2-0-4) 
 I Love RMUTP  

กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร   2(2-0-4) 

 Miscellaneous  Mathematics  
GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต   2(2-0-4) 

 Science for Living  
GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชวีิตประจําวัน  2(2-0-4) 

 Material and Application in Daily Life  
GE2820104 การคิด การตัดสนิใจและการแกปญหา    2(2-0-4) 

 Thinking Decision Making and Problem Solving  
GE2820105 การเปล่ียนผานสูเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อความย่ังยืน   4(4-0-8) 

 The Transition to Green Technology for Sustainability  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

GE2820106 ทรัพยสินทางปญญาเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8) 
 Intellectual Property for Green Industry  

หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต ประกอบดวย 

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 30 หนวยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
ST2031101 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร  3(3-0-6) 

 Calculus 1 for Engineers  
ST2031102 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร  3(3-0-6) 

 Calculus 2 for Engineers  
ST2051107 ฟสิกส 1 สาํหรบัวิศวกร  3(3-0-6) 

 Physics 1 for Engineers  
EN2041101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 Computer Programming  
EN2041102 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 

 Electric Circuits and Electronics  
EN2041103 วงจรดิจิทัลลอจิก 3(2-2-5) 
 Digital Logic Circuits  
EN2041104 คณิตศาสตรดิสครีต  3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics  
EN2041105 
 

โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีการ  
Data Structures and Algorithms  

3(2-2-5) 

EN2041206 คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล 3(2-2-5) 
 Computer and Data Communication  
EN2041207 สญัญาณและระบบ 3(2-2-5) 
 Signals and Systems  

กลุมวิชาชีพบังคับ 55 หนวยกิต 

 (1) กลุมวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  13 หนวยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
EN2042301 ระบบฐานขอมูล  3(2-2-5) 

 Database System  
EN2042302 ปญญาประดิษฐ        3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence  
EN2042303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(1-0-2) 

 Computer Engineering Pre-Project  
EN2042404 วิทยาศาสตรขอมูล 3(2-2-5) 

 
Data Science 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
EN2042405 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(0-6-3) 

 Computer Engineering Project  

 (2) กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 9 หนวยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
EN2043101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Object Oriented Programming  
EN2043202 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ  3(2-2-5) 

 System Analysis and Design  
EN2043303 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 Software Engineering  

 (3) กลุมวิชาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 14 หนวยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
EN2044101 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 1(0-3-0) 

 Practicum in Computer Engineering 1  
EN2044102 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 1(0-3-0) 

 Practicum in Computer Engineering 2  
EN2044203 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 1(0-3-0) 

 Practicum in Computer Engineering 3  
EN2044204 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4 1(0-3-0) 

 Practicum in Computer Engineering 4  
EN2044205 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating Systems  
EN2044306 เครือขายคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

 Computer Network  
EN2044307 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร   1(0-3-0) 

 Computer Networks Laboratory  
EN2044308 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Computer and Information Security  

 (4) กลุมวิชาฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 19 หนวยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
EN2045201 องคประกอบคอมพิวเตอรและภาษาแอสเซมบลี 3(2-2-5) 

 Computer Organization and Assembly Language  
EN2045302 ไมโครโพรเซสเซอร  3(3-0-6) 

 
Microprocessors 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
EN2045303 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 1(0-3-0) 

 Microprocessors Laboratory  
EN2045304 อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 3(2-2-5) 

 Internet of Things  
EN2045305 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

 Computer Architecture  
EN2045306 การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโครโพรเซสเซอร 3(2-2-5) 

 Microprocessor Interfacing System Design  
EN2045307 การออกแบบตัวประมวลผล  3(2-2-5) 

 Processor Design  

กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 7 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังน้ี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
EN2046301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education  
EN2046402 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 6(0-40-0) 

  Cooperative Education for Computer Engineering  
            ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ  พ.ศ. 2553 
หรอืมติของคณะกรรมการประจําหลักสตูร ใหลงทะเบียนวิชาการฝกงานสาํหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
EN2046403 การฝกงานสําหรบัวิศวกรรมคอมพิวเตอร  3(0-40-0) 

 Practice for Computer Engineering  
และเลือกศึกษารายวิชาอีก 3 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้ 
EN2046404 การโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 

 Web Programming  
EN2046405 
 

การออกแบบเครือขายในองคกร 
Campus Network Design 

3(2-2-5) 

กลุมวิชาชีพเลือก 6 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
EN2047301 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล  3(2-2-5) 

 Digital Signal Processing  
EN2047302 คอมพิวเตอรกราฟกข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 Fundamentals of Computer Graphics  
EN2047303 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล      3(2-2-5) 

 Digital Image Processing  
EN2047304 การออกแบบระบบดิจิทัลข้ันสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Digital System Design   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
EN2047305 ระบบฝงตัว       3(2-2-5) 

 Embedded System  
EN2047306 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟตแวร  3(2-2-5) 

 Software Testing and Quality Assurance  
EN2047307 การดูแลแพลตฟอรมระบบ       3(2-2-5) 

 System Platform Administration  
EN2047308 การประมวลผลกลุมเมฆ 3(2-2-5) 

 Cloud Computing  
EN2047309 วิทยาการหุนยนตเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Robotics  
EN2047310 การโปรแกรมอุปกรณเคล่ือนท่ี 3(2-2-5) 

 Mobile Device Programming  
EN2047311 โลกเสมือนผสานโลกจริง 3(2-2-5) 

 Augmented Reality  
EN2047312 การเรียนรูของเครื่อง 3(2-2-5) 

 Machine Learning  
EN2047313 หัวขอคัดสรรทางทางคอมพิวเตอรฮารดแวร 3(2-2-5) 

 Selected Topics in Computer Hardware  
EN2047314 หัวขอคัดสรรทางทางคอมพิวเตอรซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Selected Topics in Computer Software  

หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต  

เลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร และตองไมเปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีความรวมมือ ทั้งนี้

ข้ึนอยูดุลพินิจและความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสตูร 
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3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะ         

ปท่ี 1/ ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
GE210010x วิชากลุมภาษาไทย 3 3 0 6 
GE22001xx วิชากลุมภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 
GE2xxxxxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  3 3 0 6 
GE250010x วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 
ST2051107 ฟสิกส 1 สาํหรบัวิศวกร 3 3 0 6 
EN2041101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3 2 2 5 
EN2041102 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3 3 0 6 
EN2044101 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 1 0 3 0 

รวม 20 17 7 36 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  24 

ปท่ี 1/ ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
GE220010x วิชากลุมภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 
GE250010x วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ     1 0 2 1 
ST2031101 แคลคูลัส 1 สาํหรับวิศวกร 3 3 0 6 
EN2041103 วงจรดิจิทัลลอจิก 3 2 2 5 
EN2041104 คณติศาสตรดิสครีต 3 3 0 6 
EN2041105 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีการ 3 2 2 5 
EN2043101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 2 2 5 
EN2044102 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 1 0 3 0 

รวม 20 15 11 34 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  26 
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ปท่ี 2/ ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
GE22001xx วิชากลุมภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 
ST2031102 แคลคูลัส 2 สําหรบัวิศวกร 3 3 0 6 
EN2041206 คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล 3 2 2 5 
EN2041207 สญัญาณและระบบ 3 2 2 5 
EN2043202 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3 2 2 5 
EN2044203 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 1 0 3 0 
EN2045201 องคประกอบคอมพิวเตอรและภาษา 

แอสเซมบลี 
3 2 2 5 

รวม 19 14 11 32 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  25 

ปท่ี 2/ ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
GE22001xx วิชากลุมภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 
GE2xxxxxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 3 3 0 6 
GE2xxxxxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 3 3 0 6 
GE28xxxxx วิชากลุมบูรณาการ 2 2 0 4 
GE28xxxxx วิชากลุมบูรณาการ 2 2 0 4 
EN2044204 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4 1 0 3 0 
EN2044205 ระบบปฏิบัติการ 3 2 2 5 

รวม 17 15 5 31 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  20 
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ปท่ี 3/ ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
EN2042301 ระบบฐานขอมูล 3 2 2 5 
EN2043303 วิศวกรรมซอฟตแวร 3 3 0 6 
EN2044306 เครือขายคอมพิวเตอร 3 3 0 6 
EN2044307 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 1 0 3 0 
EN2045302 ไมโครโพรเซสเซอร  3 3 0 6 
EN2045303 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 1 0 3 0 
EN2045304 อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง  3 2 2 5 
EN2045305 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3 3 0 6 

รวม 20 16 10 34 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  26 

ปท่ี 3/ ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
EN2042302 ปญญาประดิษฐ 3 2 2 5 
EN2042303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 1 0 2 
EN2044308 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ 
3 2 2 5 

EN2045306 การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสาน     
ไมโครโพรเซสเซอร 

3 2 2 5 

EN2045307 การออกแบบตัวประมวลผล 3 2 2 5 
EN2046301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1 0 2 1 
EN2047xxx วิชาชีพเลือก 1 3 x x x 

รวม 17 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  xx 
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ปท่ี 4/ ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
EN2046402 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 6 0 40 0 

รวม 6 0 40 0 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  40 

ปท่ี 4/ ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
EN2042404 วิทยาศาสตรขอมูล 3 2 2 5 
EN2042405 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 0 6 3 
EN2047xxx วิชาชีพเลือก 2 3 x x x 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3 x x x 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3 x x x 

รวม 15 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  xx 

 

 

 

 

 

 

 

          



30 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู เมื่อสิ้นปการศึกษากําหนดไวดังนี้   
ช้ันป รายละเอียด 

1 
 

1. เขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหาโจทยจากสมการพื้นฐานทางคณิตศาสตร ไฟฟา 
2. คํานวณหาคําตอบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร จากสมการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ไฟฟาและดิจิทัลได 

2 
 

1. ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร ตามขั้นตอนการพัฒนา โดยใชหลักการและเครื่องมือตาง ในการพัฒนา
ซอฟตแวร 

2. เขียนชุดคําส่ังเพื่อสั่งงานระบบปฏิบัติการในฐานะของผูดูแลระบบคอมพิวเตอร 
3. อธิบายสัญญาณทางไฟฟา และรูปแบบการสื่อสารขอมูล 

3 
 

1. เขียนคําสั่งเพื่อจัดการฐานขอมูลโดยใชชุดคําสั่ง SQL  
2. ต้ังคาอุปกรณเครือขายตามสถานการณท่ีกําหดได 
3. อธิบายและแกไขปญหาของอุปกรณเครือขาย และการเชื่อมตอระบบเครือขายได 
4. สรางชิ้นงานเพ่ือควบคุมอุปกรณ โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ระบบคอมพิวเตอรแบบฝงตวั  
5. ออกแบบตัวประมวลผลโดยใชภาษา HDL 

4 
 

1. ออกแบบและพัฒนาระบบควบคมุโดยใชคอมพิวเตอร ไมโครคอนโทรลเลอร ระบบคอมพิวเตอรแบบฝงตัวได 
2. ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรบนคอมพิวเตอร อุปกรณสมารตโฟนได 
3. สรางตนแบบชิ้นงานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดานธุรกิจ และอุตสาหกรรม 

การออกแบบรายวิชาในแตละช้ันป และสมรรถนะวิชาชีพท่ีคาดหวัง 

ช้ันป 
รายวิชาตาง ๆ ท่ีออกแบบ 

ใหนักศึกษาเรียนเพื่อใหไดผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
สมรรถนะวิชาชีพท่ีตองการประเมินหรือทดสอบ 

ในแตละช้ันป 
1 1. วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

2. วงจรดิจิทัลลอจิก 
3. การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
4. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

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

1. คํานวณ สมการพื้นฐานทางคณิตศาสตร ไฟฟา และ
ดิจทัิลพื้นฐาน ตามท่ีโจทยกําหนด 

2. อธิบายไวยกรณของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรได 
3. เขียนโปรแกรมตามโจทยท่ีกําหนด โดยในชุดคําสั่ง

ในรูปแบบตาง ๆ 
2 1. การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 

2. องคประกอบคอมพิวเตอรและภาษา 
แอสเซมบลี 
3. คอมพิวเตอรและการส่ือสารขอมูล 
4. สัญญาณและระบบ 

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

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

1. ออกแบบและเขียนแผนภาพ เพ่ือใชในการออกแบบ
และพัฒนาซอฟตแวร 

2. อธิบายโครงสร า ง  และการทํา งานของระบบ
คอมพิวเตอร 

3. คํานวณสมการพ้ืนฐานทางสัญญาณและการส่ือสาร
ขอมูลได 

3 1. ระบบฐานขอมูล 
2. เครอืขายคอมพิวเตอร 
3. ไมโครโพรเซสเซอร 
4. อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 
5. การออกแบบตัวประมวลผล 

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

1. เขียนชุดคําสั่งในการจัดการขอมูลภายในฐานขอมูลได 
ตามโจทยท่ีกําหนด 

2. สั่งงานอุปกรณเครือขายตามสถานะการโจทยท่ีตั้งข้ึน 
3. ตอวงจรรวมกับเซนเซอร เพื่อควบคุมและส่ังงาน

ฮารดแวร ตามโจทยท่ีสรางข้ึน 
4. ออกแบบสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรโดยใชภาษา 

HDL 
 

ช้ันป 
รายวิชาตาง ๆ ท่ีออกแบบ 

ใหนกัศึกษาเรียนเพ่ือใหไดผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
สมรรถนะวิชาชีพท่ีตองการประเมินหรือทดสอบ 

ในแตละช้ันป 
4 1. สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

2. โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
6(0-40-0) 
3(0-6-3) 

1. สรางฮารดแวรหรือซอฟตรแวรตนแบบโดยใชความรู
ที่ไดจากการเรียนในป 1 ถึงป 4 เพ่ือนําเสนอในวิชา
โครงงาน 
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา   

 กลุมวิชาภาษาไทย 
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  

การใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนประเภท
ตาง ๆ  
Thai language usage; language and communication; listening; speaking, reading,  and 
writing skills 

GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Thai for Business Communication  

การใชภาษาไทย ความรูทั่วไปและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจ การเขียนจดหมาย
ธุรกิจประเภทตาง ๆ  การเขียนสมัครงาน การเขียนบันทึกและรายงานทางธุรกิจ การเขียน
โครงการทางธุรกิจ  
Thai language usage; general knowledge and concept of business communication; 
writing business letters; application writing; memo and business report writing; 
project proposal writing 

GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3(3-0-6) 
 Thai for Presentation  

พื้นฐานการนําเสนอ การใชภาษาในการนําเสนอ รูปแบบและวิธีการนําเสนอ เทคนิค     
การนําเสนอที่ดี การเลือกใชเครื่องมือในการนําเสนอ 
Basic of presentation; language usage for presentation; presentation formats and 
methods; effective presentation techniques; choosing presentation tools 

GE2100106 การสรรคสรางภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Language Creativity for Life Development  

การฟงอยางพิเคราะห การเลือกสรรและเรียบเรียงถอยคําใหเหมาะความ การจับประเด็น
สําคัญ รูเทาทันการอาน การเขียนมุงสรรคสรางงานใหมและการปรับใชนวัตกรรมเพ่ือนําเสนอ 
Analytical listening; word selection and sorting words; reading comprehension and 
discretion; writing to create new work,and applying innovation to present 

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค                    3(3-0-6) 
 Technical English  

การใช ภาษาอัง กฤษที ่เ กี ่ยว เนื ่องก ับว ิชาช ีพ  คําศ ัพท และสํานวน เก่ียวกับวิชาชีพ         
ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเร่ือง การใหนิยามและการจําแนกประเภท ข้ันตอน  
การปฏิบัติ การบรรยายกระบวนการ ความสัมพันธของเหตุและผล  
English usage for careers in technical fields; technical terms and work-related 
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; 
instructions; process description; cause and effect relationship 
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GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                  3(3-0-6) 
 English for Careers  

การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคนในสถานประกอบการ 
การนัดหมายทางธุรกิจ การนําเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ 
การตอวาและการแกปญหาขอรองทุกข การรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน  
English communication in various careers; meeting people in the workplace; 
making an appointment in business; giving presentations about company 
performance; describing products and services; making and dealing with 
complaints; reporting progress on work 

GE2200103 การอานภาษาองักฤษ                3(3-0-6) 
 English Reading   

การใชพจนานุกรมออนไลน การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท โครงสรางของประโยค 
องคประกอบที่ช วยในการอาน เทคนิคการอาน ทักษะการอานจับใจความและสรุป       
ใจความสําคัญ   
Using online dictionaries; guessing meaning from context; sentence structures; 
components of reading comprehension; reading techniques; reading for main 
ideas and summarizing   

GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6) 
 English Listening  

การฟงภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา การฟงระดับ
ยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพ่ือจับใจความและเทคนิคการฟง  
English listening skills in various situations in daily life; listening to dialogues, 
paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and 
listening techniques  

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 
 English Conversation   

การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณตาง ๆ ใหถูกตองและเหมาะสม  การทําความรูจัก
และการสรางความคุนเคย การเลือกซื้อสินคา การบอกที่ตั้งและทิศทาง การใชภาษาอังกฤษ 
ในรานอาหาร การใชภาษาอังกฤษในโรงแรม การเดินทางทองเที่ยว  
Conversation in various situations; getting acquainted; going shopping; asking for 
locations and directions; eating out; staying in a hotel; traveling  

GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน                         3(3-0-6) 
 Fundamental Chinese   

ระบบพินอิน  การทักทายและการแนะนําตัว  การใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลและสมาชิก      
ในครอบครัว  การบอกกิจวัตรประจําวัน  การซ้ือของและการสั่งอาหาร  และการถามทาง 
Pinyin system; greetings and introductions; talking about personal information 
and family members; talking about daily routines; shopping and ordering food; 
asking for directions   
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GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร               3(3-0-6) 
 Chinese for Communication   

การออกเสียง คําศัพทและสํานวนภาษาจีนท่ีใชในชีวิตประจําวัน การสนทนาโตตอบ การเขียน
จดหมายโตตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
Phonetic; vocabulary; and expression used in daily life; dialogue, correspondence; 
writing e-mail 

GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู 3(3-0-6) 
 English for Learning  

การใชสํานวนและโครงสรางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ไดแกการทักทาย
และการแนะนําตัว การบรรยายบุคคลส่ิงของ สถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต  
การบรรยายเหตุการณ และการคาดการณในอนาคต 
English usage of expressions and structures for daily communication; greetings and 
introductions; describing people; describing things; describing places; describing 
past events; describing future plans and predictions 

GE2200109 ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
 English Communication Skills  

การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได
ถูกตองตามสถานการณตาง ๆ การเปรียบเทียบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานทั่วไป การกําหนด
เงื่อนไข การหาขอมูลในสื่อออนไลน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอมูลขาวสาร การให
คําแนะนํา  
Development of basic skills for listening, speaking, reading, and writing in various 
situations; comparison; general instructions; conditions; searching for online 
information; exchanging opinions and information; giving advice 

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในท่ีสาธารณะและการโตวาที 3(3-0-6) 
 English for Public Speaking and Debate  

ภาษาอังกฤษสําหรับการพูดในที่สาธารณะและการโตวาที ประวัติความเปนมาของการพูดในที่
สาธารณะ สวนประกอบสําคัญของการพูด  การประยุกตใชเทคนิคการพูด และสัทอักษรสากล 
เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการพูดในที่สาธารณะและการนําเสนอในที่สาธารณะ 
English for public speaking and debate; history of public speaking; essential 
components of speech; application of speaking techniques and the International 
Phonetic Alphabets (IPA); technology for public speaking and public presentation 

GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน       3(3-0-6) 
 English for Online Business  

ภาษาอังกฤษที่เนนใหผูประกอบธุรกิจสามารถสื่อสารและทําธุรกิจผานระบบออนไลน
โดยเฉพาะการติดตอกับลูกคาชาวตางชาติ โดยใชคําศัพท  สํานวน  โครงสรางไวยากรณ
ในดานการนําเสนอสินคา การโฆษณาสินคา การติดตอภาษาอังกฤษผานระบบสังคมออนไลน 
การทําธุรกรรมออนไลน  การขายของออนไลนและกลยุทธการขายของออนไลน 
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English for entrepreneurs in communicating and running online business, especially in 
contacting foreigners using vocabulary, expressions, and grammatical structures 
in these aspects; product presentation; product advertisement; social network 
communication; online banking; and strategies in online sales 

GE2200112 ภาษาอังกฤษผานวรรณกรรมในสื่อ       3(3-0-6) 
 English via Media Literature   

การใชภาษาอังกฤษในวรรณกรรมส่ือตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เพลงและภาพยนตร ละคร     
สื่ อสังคมออนไลน  และขอมูลตามกระแสสังคม การตระหนักรูทางสั งคมในการใช                  
สื่อสงัคมออนไลน 
English usage for media literature in daily life; songs and movies; soap opera; 
social media and current social trends; social awareness 

GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร                                       3(3-0-6) 
 English from Movies                                           

สํานวนและสแลงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร การออกเสียง วัจนภาษาและอวัจนภาษา   
บรบิททางวัฒนธรรมตาง ๆ รวมถึงการนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
English idioms and slangs from movies; pronunciation; verbal and nonverbal 
communications; various culture contexts; and applying for daily life 

GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม                   3(3-0-6) 
 Language and Culture   

หลักการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในฐานะเปนภาษาสากล การ สื่อสารโดยการใช  
วัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมจากคนหลากหลายเชื้อชาติ การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม      
ที่คลายคลึงกันและแตกตางกัน หลักมารยาทสากลในการส่ือสาร หลักการส่ือสารในบริบทตาง ๆ         
การประยุกตใชภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมดวยความคิดเชิงสรางสรรค 
Principles in using English in communication as an international language; verbal and 
nonverbal communication; culture from people in different countries and nationalities; 
intercultural communication in similarities and differences; principles in intercultural 
manners in communication; principles in communication in different contexts; 
applying English language and culture with creative thinking 

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย       3(3-0-6) 
 Social Dynamics and Modernity  

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม โครงสรางสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ
กระแสโลกาภิวัตน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หนาที่พลเมือง 
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมือง ปญหาสังคมและการแกไข  
Modern sociological concepts and theories; social structure and institutions; 
modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; 
civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions 
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GE2300102 มนุษยสัมพันธ                         3(3-0-6) 
 Human Relations   

ที่มาและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธในองคการ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย 
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ  
Background and Significance of human relations; human behavior and nature; 
motivation and human relations in organizations; communication and human 
relations; human relations in Thai culture; religious principles and human 
relations 

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย                         3(3-0-6) 
 Research Methodology    

ที่มาและความสําคัญของการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ข้ันตอนและ       
การออกแบบวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล      
การวิจัย การตีความและการนําเสนอขอมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  
Background and Significance of the Study; objectives and types of research; 
research process and design; sampling and data collection; data analysis; data 
interpretation and presentation; research report writing 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ        3(3-0-6) 
 Law and Professional Ethics   

กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคม 
Professional laws; professional ethics; human rights; ethics and social 
responsibility  

GE2300108 อาเซียนศึกษา                           3(3-0-6) 
 ASEAN Studies   

กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน)ปฏิญญาการประชุมสุด
ยอดและกฎบัตรอาเซียน ความรวมมือในการพัฒนาเสาหลักอาเซียน รฐัสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศคูเจรจา ความสําคัญของการอยูรวมกันในภูมิภาคอาเซียน 
Founded of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); declaration of 
the Summit and the ASEAN Charter; development of ASEAN pillars; member 
states and dialogue countries; importance of coexistence in the ASEAN region 

GE2300110 การพฒันาคุณภาพชีวิตและความอยูดี มีสุข 3(3-0-6) 
 Quality of Life and Well-Being Development                    

ความหมายของคุณภาพชีวิต แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ ตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพชีวิต 
คุณภาพชีวิตกับการทํางานและความสุข ทักษะชีวิตเพ่ือความสําเร็จในอาชีพ การตระหนักรู
และเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน การจัดการกับอารมณและความเครียด การคิดวิเคราะห
ตัดสนิใจและแกปญหาอยางสรางสรรค 
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Quality of life definition; concepts and theories; indicators for measuring quality of 
life; work and happiness; life skills for career success; self- esteem and other-
esteem; dealing with emotions and stress; critical thinking and creative problem 
solving 

GE2300111 ศาสตรพระราชาสูการพฒันาท่ีย่ังยืน     3(3-0-6) 
 The King’s Philosophy to Sustainable Development  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมาภิบาล   
การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาที่ย่ังยืน ปญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาใน
สังคมไทยและสังคมโลก การประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
Economic development; philosophy and concepts of sufficiency economy; good 
governance; risk management; sustainable development; problems, impact and 
development crisis in Thai and global societies; application of the sufficiency 
economy philosophy for sustainable development  

GE2300112 ชุมชนศกึษา 3(3-0-6) 
 Community Studies  

การศึกษาชุมชนแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร การเมือง วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น การรูสารสนเทศทางเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตในสังคมเมือง และทิศ
ทางการพัฒนาอยางย่ังยืน 
Integrated community study; economy, society, history, politics, culture, and 
wisdom; information technology literacy; life quality in urban society; and 
sustainable development direction 

GE2300113 วัยใส ใจสะอาด                         3(3-0-6) 
 Youngster with Good heart  

ปรับฐานความคิดตานทุจริตสวนตนและสวนรวม สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยกระดับ
ดัชนีสรางพลเมืองดีในสังคม ปรบัทุจริตดวยจิตพอเพียง  
Creating ideas for personal and public anti- corruption; creating an honest 
society; enhancing the index by creating good citizens for society; corruption 
adjustments with sufficient minds 

GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป                          3(3-0-6) 
 General Psychology   

ที่มาและความสําคัญของจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรูและการจูงใจ เชาวนปญญาและ      
ความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม  
Background and significance of psychology; heredity; environment and human 
development; influence of physiology on human behaviors; perception, learning 
and motivation; intelligence and emotional quotient; personality adjustment 
and mental health; social behavior 
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GE2400103 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies  

ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาทองถ่ิน  
Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs; 
religion; tradition; rice culture; local wisdom 

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ                  3(3-0-6) 
 Personality Development   

ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเก่ียวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว    
มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ  
Definition and importance of personality; theory of personality; factors affecting 
personality; personality improvement; self- perception, mental health and self-
adjustment; human relation and personality; perfect personality development  

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพฒันาตน       3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self-Development   

แนวคิดและองคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงการเรียนรู 
การพัฒนาการทํางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธและการส่ือสารในองคการสมัยใหม 
สขุภาพจิตและการเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข  
Human behavior concepts; elements of human behaviors; self- development; 
transformational leadership; learning; work development; self- adjustment; 
human relations in modern organization and communication; mental health and 
happy life enhancement  

GE2400109 ทักษะการรูสารสนเทศ                 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills   

การรูสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบคนสารสนเทศ การประเมิน
และการคัดเลือกสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ การอางอิง บรรณานุกรมและจริยธรรม 
การใชสารสนเทศ 
Information literacy; information resources and collection; searching; evaluation and 
selection; presentation; citation; bibliography and ethics of information usage 

GE2400110 จิตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน            3(3-0-6) 
 Mental Wisdom for Self-Development  

ความหมายและความสําคัญของจิตและปญญา การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต การพัฒนา
ปญญาดวยการทําสมาธิ การพัฒนาตนเองและการเปลี ่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมดวย        
การทําสมาธิ การประยุกตใชสมาธิในชีวิตประจําวัน 
Definition and importance of mind and wisdom; mental development for quality of 
life; mental development for wisdom; wisdom development through 
meditation, self- development and behavior adaptation through meditation; 
application of meditation for daily life 
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 กลุมวิชาพลศกึษาและนันทนาการ 

GE2500101 พลศึกษา                                   1(0-2-1) 
 Physical Education   

หลักการทางพลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด ัชน ีมวลกาย ร ูปแบบของ          
การจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล   
การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Principles of physical education; physical fitness testing; body mass index; forms 
of sports competition and types of sports; injury and first-aid; forms of exercises 
for health 

GE2500102 ลีลาศ 1(0-2-1) 
 Social Dance  

ประวัติความเปนมา  กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝกทักษะพื้นฐาน
การลีลาศในจังหวะตาง ๆ 
History; etiquettes of social dance; types of social dance; practice of social 
dance 

GE2500103 กีฬาประเภททีม                           1(0-2-1) 
 Team Sports   

หลักการการกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล 
Principles of team sports; training team sports; building physical fitness; rules; 
regulations and etiquettes of team sports; competition management of team 
sports; sports injuries and first- aid 

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1) 
 Individual Sports   

หลักการการกีฬาประเภทบุคคล  ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  กฎ  ระเบียบ  กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล 
Principles of individual sports; training individual sports; building physical fitness; 
rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and 
competition management of individual sports; sports injuries and first -aid  

GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1) 
 Recreation  

ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ  ประเภทของนันทนาการ กิจกรรม นันทนาการ 
ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม เกมส
นันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตาม 
ความเหมาะสม 
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Definition and importance of recreation; types of recreation; recreational 
activities; training in recreational leadership; recreational activities for training 
courses; recreational games; camping with appropriate recreational activities 

GE2500106 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย      1(0-2-1) 
 Martial Art with Thai Boxing  

คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย ทักษะและความรูพื้นฐาน
มวยไทย  การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทยไปสูการออกกําลังกาย
เพ่ือสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 
Values and benefits of Thai boxing martial arts; fundamental Thai boxing skills and 
knowledge; applying Thai boxing martial arts to exercise for health in daily life 

GE2500107 การฝกดวยน้ําหนกัเพื่อสุขภาพ           1(0-2-1) 
 Weight Training for Health   

การออกกําลังกายดวยกิจกรรมการฝกดวยน้ําหนัก ทักษะและความรูพื้นฐาน การฝกดวย
น้ําหนัก การประยุกตใชกิจกรรมการฝกดวยน้ําหนัก  ไปสูการออกกําลังกายเพ่ือสงเสริม
สขุภาพ  ในชีวิตประจําวัน 
Exercise with weight training activity; fundamental weight training skills and 
knowledge; applying weight training activity to exercise for health in daily life 

GE2500108 การว่ิงเหยาะเพื่อสุขภาพ                 1(0-2-1) 
 Jogging for Health   

การออกกําลังกายดวยกิจกรรมการว่ิงเหยาะ ทักษะและความรู พ้ืนฐาน การว่ิงเหยาะ        
การประยุกตกิจกรรมการว่ิงเหยาะไปสูการออกกําลังกาย เพ่ือสงเสริมสุขภาพแตละบุคคลใน
ชีวิตประจําวันและสุขภาพสังคม 
Exercise with jogging activity; fundamental jogging skills and knowledge; applying 
jogging activity to promote personal and social health with exercise lifestyle in 
daily life 

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

GE2600101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                             3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics  

ตรรกศาสตร เมทริกซ กฎการนับ การเรียงสับเปล่ียนและการจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน  
ทฤษฏีบททวินาม  ลาํดับ และอนุกรม 
Logic; matrices; counting rules, permutation, and combination; introduction to 
probability; binomial theorem; sequences and series  

GE2600102 สถิติเบื้องตน                                      3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics  

สถิติเชิงพรรณนา  ตัวแปรสุม  การสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ สมมติฐาน
และการแปลผลจากโปรแกรมสําเร็จรูป 
Descriptive statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis testing 
and the interpretation and results from the statistics package 
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GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                    3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  

มาตราช่ังตวงและการวัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต  พ้ืนที่และปริมาตร  
ดอกเบ้ียและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบ้ืองตนและ
การใหเหตุผล ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสถิติ 
Weights and measurement; ratio, proportion, percentage and applications; area 
and volume; interest and installment payment; value-added tax and income 
tax;  index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics   

GE2600104 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0-6) 
 Data Analysis Using Statistical Package Program  

การจัดเตรียมขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิง
อนุมาน การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท 
Data preparation; use of statistical package program; descriptive statistics; inferential 
statistics; one-way analysis of variance; categorical data analysis 

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและ
การสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและ
พันธุกรรมของมนุษย 
Science and technology; science and natural phenomenon; energy; electricity and 
telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in 
everyday life; evolution and human genome 

GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร     3(3-0-6) 
 Environment and Resource Management                   

ความรูทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษส่ิงแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   
การจัดการสิ่งแวดลอม 
Knowledge of environment and resource management; ecological principles and 
natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution; 
environmental impact assessment; environment management 

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี                        3(3-0-6) 
 Life and Technology  

ว ิทยา กา ร ก ับก า รพ ัฒน าค ุณภาพ ช ีว ิต  เทค โน โ ลย ีก า ร แพท ย แ ล ะสา ธ าร ณ ส ุข 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพลังงาน นาโนเทคโนโลยีและวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร  
Science and life quality; Medical technology and public health; biotechnology; 
energy technology; nanotechnology and materials; information technology and 
computer 
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GE2700104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก    3(3-0-6) 
 Science and Disruptive Technology  

แนวคิดสมัยใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เทคโนโลยีเปล่ียนโลกกับการปฏิวัติชีวิตมนุษย ผลกระทบของเทคโนโลยีเปลี่ยน
โลก และการปรับตัวสูเทคโนโลยีดิจิทัล 
A modern concept in science and technology; technology and innovation for 
life quality development; disruptive technology and human revolution; the 
impact of disruptive technology; and digital technology transformation 

GE2700105 การใชชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 
 Green Living  

สิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต  การพัฒนาท่ีย่ังยืนและเมืองสีเขียว ปญหาสิ่งแวดลอมใน
ชีวิตประจําวัน ธุรกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ
การเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประยุกตใชหลัก 7Rs ในชีวิตประจําวัน
และการทํางาน การทองเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
เอกลักษณเฉพาะถ่ิน ตัวอยางกรณศีึกษา 
Environment and human living; sustainable development and green city; 
environmental problem in daily life; green business and circular economy; eco-
friendly consumption and environmental-friendly products selection; 
application of 7Rs in daily life and work; ecotourism and natural endemic 
identity conservation; case study 

 กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร 

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21                     2(2-0-4) 
 World in 21st Century  

โลกาภิวัตนและความทันสมัย การเปลี่ยนผานสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจและการเมือง    
ในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา ความเปนพลเมืองโลก สังคมสรางสรรค ระบบปญญาประดิษฐ  
ในชีวิตประจําวัน การพัฒนาที่ย่ังยืน สังคมแหงการเรียนรูและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
Globalization and modernity; digital transformation and political; crises in 
development; global citizenship; creative society, AI in daily life; sustainable 
development; learning society and 21st century skills 

GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ                   2(2-0-4) 
 Self-Development for Careers  

การพัฒนาตนเพื่อการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางาน 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทํางานเปนทีม การเปนผูประกอบการและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับการเขาสูอาชีพ 
Self-development to be hands-on graduates; necessary skills and characteristics to 
work; transformational leadership; personality; teamwork; entrepreneurship  and 
creative thinking to careers 
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GE2810103 ชีวิตและการคดิเชิงบวก                2(2-0-4) 
 Life and Positive Thinking  

การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การใครครวญดวย
วิจารณญาณ การพัฒนาสต ิการเรียนรูตลอดชีวิต ชีวิตและการแกปญหา 
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical 
reflection; consciousness development; life- long learning; life and problem 
solving 

GE2810104     การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ    2(2-0-4) 
 Exercise and Sports for Health  

หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ความรูเก่ียวกับกิจกรรมทางกาย    
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายดวย
ตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ําหนัก การพักผอนดวยกิจกรรมนันทนาการ          
การประยุกตวิทยาศาสตร  การกีฬากับการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
The principle of sports science and fitness; knowledge of physical activities; 
enhancing physical fitness for health; Self- physical fitness test; food 
consumption; weight control; leisure and recreation activities; the application of 
sport science and exercises for health 

GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                    2(2-0-4) 
 Activities for Health  

ความหมายและความสําคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองใหมีสุขปฏิบัติที่ดี  
การดูแลสุขภาพอวัยวะภายนอก กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกายเพ่ือ
สขุภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพจิต 
Meaning and importance of health and health care practices; self-care for good 
health practices; external organ health care; recreational activities for health; 
healthy food; mental health promotion 

GE2810106 จิตอาสาและการปองกันสาธารณภัย     2(2-0-4) 
 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  

จิตอาสา สถาบันพระมหากษัตริย ศาสตรพระราชา ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสาธารณภัยและ
กิจกรรมจิตอาสากับการปองกันสาธารณภัย 
Volunteering; Monarchy; the King’s philosophy; basic information about disaster; 
volunteer and disaster prevention activities 

GE2810107 การคดิและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรคของมนษุย      2(2-0-4) 
 Human Innovative and Creative Design Thinking                         

นิยาม คุณคาและความสําคัญของการคิดสรางสรรค ประเภทของนวัตกรรมการคิดสรางสรรค 
เทคนิควิธีการคิดและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรค การนําผลงานไปใชประโยชน 
Definition value and the importance of creativity; types of innovations, creativity; 
techniques of thinking methods; creative innovation design; benefits from works 
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GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร 2(2-0-4) 
 I Love RMUTP  

ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บุคคลสําคัญและศิษยเกาที่
สรางช่ือเสียงทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย การเรียนรูชี วิตการเปนนักศึกษาตาม          
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การสราง
จิตสํานึก การแบงปนและชวยเหลือสังคม การดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาโครงการท่ีเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
The establishment of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
(RMUTP); the study on the pride and prestige of RMUTP alumni; student life and 
the university identity's responsibility; student's acceptance and adjustment in 
global society; self- awareness; social contribution; the moral life based on the 
philosophy of sufficiency economy, and university project development 

 กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร                        2(2-0-4) 
 Miscellaneous  Mathematics  

เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป คณิตพยากรณ คณิตกับการลงทุน  
คณิตกับสุขภาพ 
Technical and conceptual mathematics; mathematical tricks; mathematical art;  
mathematics for forecasting;  mathematics and investment; mathematics and 
health 

GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต           2(2-0-4) 
 Science for Living  

อาหารและโภชนาการ ยารักษาโรคและสมุนไพร วัสดุส่ิงทอและเครื่องนุงหม นวัตกรรมที่
อยูอาศัย สุขภาพและโรคอุบัติใหม 
Food and nutritional science; medicine and herbs; textile materials and clothing; 
residence innovation; health and emerging diseases 

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Material and Application in Daily Life                                  

วัสดุงานบรรจุภัณฑอาหาร วัสดุยานยนต วัสดุทาง การแพทย วัสดุสําหรับเคร่ืองนุงหม 
วัสดใุนงานกอสราง วัสดุสําหรบัเครื่องใชไฟฟา 
Food packaging materials; automotive materials; medical materials; materials for 
clothing; construction materials; material for electric appliance 

GE2820104 การคดิ การตัดสินใจและการแกปญหา   2(2-0-4) 
 Thinking Decision Making and Problem Solving                                            

ธรรมชาติและระบบการคิด การคิดวิเคราะหและการคิดเชิงระบบ การคิดอยางมีวิจารณญาน
และการคิดสรางสรรค การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหาเชิงระบบ การลงความเห็นและ 
การตัดสินใจ การตอรองและการแกปญหาที่ซับซอน 
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Nature and systems of thinking; analytical thinking and systematic thinking; 
critical thinking and creative thinking; logical thinking and system problem 
solving; judgment and decision making; negotiation and complex problem 
solving 

GE2820105 การเปลี่ยนผานสูเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อความย่ังยืน   4(4-0-8)                                            
 The Transition to Green Technology for Sustainability  

ตนแบบเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ผลิตภัณฑฐานชีวภาพ การจัดการขยะ นวัตกรรม
ชีวภาพ วัสดุสําหรับเศษฐกิจหมุนเวียน ตลาดคารบอน 
Economic model for sustainable development; biobased products; waste 
management; bioinnovation; material for a circular economy; carbon markets 

GE2820106 ทรัพยสินทางปญญาเพื่ออตุสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8)                                            
 Intellectual Property for Green Industry      

อุตสาหกรรมสีเขียว สังคมเศรษฐกิจและนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสีเขียว การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสีเขียวสูมาตรฐานสากล ทรัพยสินทางปญญากับอุตสาหกรรมสีเขียวและ
เครือขายสีเขียว การคุมครองและกลยุทธ์ิการตรวจสอบทรัพยสินทางปญญา กฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาเบ้ืองตน การวางแผน การบริหารจัดการและการประเมินมูลคา          
ทางทรัพยสินทางปญญา กรณศีกึษา 
Green industry; green industry and green networks for eco-society and eco-
efficiency; driving green industry to international standards; intellectual property 
(IP) and green industry and eco-green networks; IP registration and IP search 
strategies and techniques; introduction to intellectual property law; IP planning 
and valuation; case studies 

 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

ST2031101 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 1 for Engineers  
 พีชคณิตเวกเตอรในสามมติิ ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกต  

รูปแบบยังไมกําหนด การหาปริพันธ  เทคนิคของการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและ       
การประยุกต 
Algebra of vectors in three dimensional space; functions, limits and continuity, 
differentiation and applications, indeterminate forms; integration; techniques of 
integration; definite integral and applications 

ST2031102 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 2 for Engineers  
 รายวิชาบังคับกอน :    ST2031102  แคลคลูัส 1 สําหรับวิศวกร  
 พิกัดเชิงข้ัวและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัส     

ของฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร เสน ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ อนุพันธยอยและ   
การประยุกต ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต 
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Polar coordinates and parametric equations; vector valued functions of  one 
variable, calculus of vector valued functions of one variable; lines, planes and 
surfaces in three dimensional space; partial derivatives and applications; 
multiple integrals and applications 

ST2051107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
 Physics 1 for Engineers  
 เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน ระบบอนุภาค        

การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตรของไหล  ความรอน
และอุณหพลศาสตรเบื้องตน  คล่ืนกลและคล่ืนเสียง 
Vectors; forces and motion; work and energy; momentum and collisions; system 
of particles; motion of rigid bodies; vibrations; mechanical properties of matter; 
fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics; mechanical waves 
and sound wave 

EN2041101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Computer Programming  
 ระบบคอมพิวเตอร  การศึกษากิริยาระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษา
ระดับสูง 
Computer components; hardware and software interaction; EDP concepts; 
program design and development methodology; high-level language 
programming 

EN2041102 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
Electric Circuits and Electronics 

3(3-0-6) 

 พื้นฐานของวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนํา 
อุปกรณสารก่ึงตัวนําไดโอด ทรานซิสเตอรชนิดบีเจที ทรานซิสเตอรมอส ออปแอมปและ       
การประยุกตใชงาน 
Fundamentals of electric circuits; DC electric circuit analysis; capacitor and 
inductor; semiconductor devices and diode; BJT; MOS transistor; operational 
amplifier and its applications 

EN2041103 วงจรดิจิทัลลอจิก  3(2-2-5) 
 Digital Logic Circuits   
 ทฤษฎีสวิตช่ิง  พีชคณิตบูลีน การลดขนาดวงจรตรรกะใหเล็กที่สุด การออกแบบระบบดิจิทัล 

วงจรรวมตรรกะแบบผสม วงจรซีเควนเชียล หนวยความจํา การตรวจสอบวงจร วงจรแปลง
ขอมูล 
Switching theory; boolean algebra; logic minimization; digital systems design;  
combinational logic circuits, sequential circuits; memory elements; formal 
verification; data conversion circuits 
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EN2041104 คณิตศาสตรดิสครีต 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics  
 เซต ความสัมพันธ และฟงกชัน ตรรกศาสตร  วิธีการพิสูจน การนับ ทฤษฎีกราฟและแผนภาพ

ตนไม ความนาจะเปน คาคาดหวัง การกระจายตัวของคาตัวอยาง การประมาณคา สถิติ
สาํหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
Functions, relations and sets; basic logic; proof techniques; basics of counting; 
graphs and trees; probability; expectation; sampling distribution;  estimation; 
statistics for computer engineering 

EN2041105 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีการ  3(2-2-5) 
 Data Structures and Algorithms   
 โครงสรางขอมูลข้ันพ้ืนฐาน สแตก คิว ลิงคลิสต ตนไมแบบทวิภาค กราฟ ชนิดขอมูลนามธรรม 

การวิเคราะหความซับซอนของอัลกอริทึม อัลกอริทึมทางการคํานวณ อัลกอริทึมแบบ      
เรียกตัวเอง อัลกอริทึมการเรียงลําดับและการคนหา   
Basic data structures; stack; queue; link-lists; binary tree; graphs; Abstract Data 
Types (ADT);  algorithms complexity analysis; calculation algorithm; iterative and 
recursive algorithms; sorting and searching algorithms 

EN2041206 คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล 3(2-2-5) 
 Computer and Data Communication   
 เครือขายการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด สื่อนําสัญญาณ การสงขอมูล ในชั้น

กายภาพ การควบคุมในระดับเช่ือมโยงขอมูล เทคโนโลยีของเครือขายคอมพิวเตอรบริเวณ
เฉพาะที่ และบริเวณกวาง สถาปตยกรรมการส่ือสารและโพรโทคอล การประมวลผล         
บนเครอืขายไรสายและอุปกรณเคลื่อนที่ 
Data communication networks and open system standards; transmission media; 
data transmission in physical layer; data link controls; technologies of local area 
networks and wide area networks; communication architecture and protocols; 
Wireless and Mobile Computing 

EN2041207 สัญญาณและระบบ  3(2-2-5) 
 Signals and Systems   
 หลักการสัญญาณและระบบ ระบบท่ีไมเปล่ียนแปลงตามเวลาแบบเชิงเสน การคอนโวลูชั่น 

การแปลงลาปลาซ การแปลงแซด วงจรสองทาง การวิเคราะหแบบฟูรีเยรของสัญญาณและ
ระบบเชิงเวลาแบบไมตอเนื่อง และแบบตอเนื่อง ทฤษฎีการสุม 
Principle of signals and systems; linear time-invariant systems; convolution; 
Laplace transform; the z-transform; two port circuits; Fourier analysis of discrete 
and continuous time signals and systems; sampling theorem 
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 กลุมวิชาชีพบังคับ 

- กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต   

EN2042301 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 Database System  
 ระบบฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ แบบจําลองขอมูล การประมวลผล

ชุดคําสั่ง ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ฐานขอมูลแบบกระจาย ภาษาสืบคนทางฐานขอมูล   
การออกแบบฐานขอมูลทางกายภาพ 
Database systems; relational database design; data modeling; transaction 
processing; relational databases; distributed databases; database query 
languages; physical database design 

EN2042302 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence  
 ปญญาประดิษฐ คนหาตามแบบ คนหาแบบไมรู ความพึงพอใจแบบมีขอจํากัด การคนหา

แบบทองถ่ินและการเพิ่มประสิทธิภาพ ตรรกะเชิงประพจนและภาคแสดง การวางแผน
ภาษาธรรมชาติ การมองเห็น หุนยนต กระบวนการตัดสินใจแบบมารคอฟ เครือขายแบบเบย 
แบบจําลองมารคอฟ การเรียนรูของเครื่องจักร 
Introduction artificial intelligence; search formalism, search uninformed search; 
constraint satisfaction, local search and optimization; propositional logic, 
predicate logic; planning, applications in NLP/vision/robotics, Markov decision 
processes, Baysian Networks, Markov models, machine learning 

EN2042303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(1-0-2) 
 Computer Engineering Pre-Project  
 การคนควาตามหมวดวิชาที่สนใจวัตถุประสงคของการออกแบบโครงงานดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร การเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสม ข้ันตอนการดําเนินงาน วิธีการเขียน
โครงงาน ตลอดจนการนําเสนอโครงงานเพ่ือช้ีแจงรายละเอียด การเนนใหผูเรียนเห็นคุณคา
ของการวางแผนออกแบบโครงงาน 
Doing research based on students academic interest to achieve designed 
projects in computer engineering; choosing appropriate tools in working on a 
technical project; fundamental research methods; academic writing and 
presentation; project planning is the essence emphasized through this course 

EN2042404 วิทยาศาสตรขอมูล 3(2-2-5) 
 Data Science  
 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับขอมูล สารสนเทศ และความรู เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําหรับวิเคราะหขอมูล การรวบรวมขอมูล การเตรียมขอมูลกอนการประมวลผล จินตทัศน
ขอมูล วิธีการทางสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูล การเรียนรูของเครื่อง นิยามและความรู
พื้นฐานเก่ียวกับขอมูลขนาดใหญ เทคโนโลยีและเครื่องมือสําหรับวิเคราะหและจัดการขอมูล
ขนาดใหญ การประยุกตใชวิทยาศาสตรขอมูลในงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 
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 Fundamentals of data, information, and knowledge; tools and computer 
programs for analyzing data; data gathering; data preprocessing; data 
visualization; statistical methods for data analysis; machine learning; definition 
and fundamentals of big data; technology and tools for analyzing and managing 
big data; applications of data science in engineering and industry 

EN2042405 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(0-6-3) 
 Computer Engineering Project  
 รายวิชาบังคับกอน :    EN2042303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 การคนควาขอมูล วางแผนและออกแบบแนวทางการแกปญหา ตลอดจนการประยุกต

เทคโนโลยีใหม ๆ จัดทํา หรอื สรางผลงานอันเกิดประโยชนตอสายวิชาที่เรียนมาโดยตรง หรือ
ตอสังคมสวนรวม ใชเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพที่สุด การนําเสนอผลงาน 

 Doing research, planning and designing solution for an academic problem; 
application of an appropriate technology to create a new product contributing 
to computer engineering or other related areas; effecitive application of tools 
in a project; project presentation 

- กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

EN2043101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming  
 แนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบวัตถุ วัตถุและคลาสการกําหนดคาเริ่มตนและการทําลายวัตถุ 

การกําหนดความรับผิดชอบ แนวคิดเชิงนามธรรม การหอหุม การสืบทอด การทับซอนและ
โอเวอรโหลด ภาษาจาวาข้ันแนะนํา แนวคิดการเขียนโปรแกรมของการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุและการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 
Object-oriented concepts, object design, object and class, object initialization 
and destroying, assignment responsibility, abstract concept, encapsulation, 
inheritance, override and overload, introduction to java programming, object-
oriented programming concept and java programming language 

EN2043202 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 System Analysis and Design   
 วัฏจักรชีวิตของระบบ การบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเปนไปได 

แบบจําลองเชิงธุรกิจ ความตองการระบบ การนิยามปญหา การกําหนดความตองการ   
การวิเคราะหระบบและแบบจําลอง กลยุทธการวิเคราะห ภาษายูเอ็มแอล แบบจําลองเชิง
ฟงกชัน แบบจําลองเชิงโครงสราง แบบจําลองเชิงพฤติกรรม การออกแบบระบบ หลักการ
ออกแบบ การออกแบบโครงสรางพื้นฐานและ สถาปตยกรรมระบบ การออกแบบสวนตอ
ประสานผูใช  
Systems life cycle; project management, project planning, feasibility study; 
business modeling; systems requirements, problem definition, requirements 
determination, systems analysis and modeling; analysis strategy, Unified 
Modeling Language (UML), functional, structural, behavioral modeling; systems 
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design: design principles, systems infrastructure and architecture design, user 
interface design 

EN2043303 วิศวกรรมซอฟตแวร   3(3-0-6) 
 Software Engineering   
 วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (เอสดีแอลซี) กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบน้ําตก และ

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบวนซํ้า การพัฒนาซอฟตแวรแบบเอไจล วิศวกรรม     
ความตองการ การออกแบบซอฟตแวร การบริหารโครงการซอฟตแวรรวมถึงแนวคิดเก่ียวกับ 
การประเมินราคา และเวลาที่ใชในโครงการพัฒนาซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวร         
การใชภาษายูเอ็มแอลในการออกแบบซอฟตแวร 
System development life cycle (SDLC); waterfall and iterative approaches of 
developing software; agile software development; requirements engineering; 
software design; software project management including the concepts about 
cost and time estimation; software testing; use of Unified Modeling Language 
(UML) to design software 

- กลุมวิชาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ   

EN2044101 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1  1(0-3-0) 
 Practicum in Computer Engineering 1  
 ฝกปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟา เคร่ืองมือสําหรับการออกแบบแผนวงจรพิมพ และ

กระบวนการสรางแผนวงจรพิมพ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน  
Laboratory on electrical instrument; tools for designing and manufacturing 
process of printed circuit board; assembling basic electronic circuit boards 

EN2044102 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 1(0-3-0) 
 Practicum in Computer Engineering 2  
 ฝกปฏิบัติการในเน้ือหาที่ เ ก่ียวกับการโปรแกรมโครงสรางขอมูล สวนประกอบของ

คอมพิวเตอร และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ การบํารงุรักษาคอมพิวเตอร 
Laboratory on data structures programming; computer components and 
installation of an operating system; computer maintenance 

EN2044203 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 1(0-3-0) 
 Practicum in Computer Engineering 3  
 ฝกปฏิบัติการโปรแกรมท่ีเก่ียวของกับอุปกรณเคลื่อนที่สมัยใหม การพัฒนาและทดสอบ

โปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ 
Laboratory on programming related to modern mobile devices; mobile  
application development and testing 

EN2044204 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4 1(0-3-0) 
 Practicum in Computer Engineering 4  
 ฝกปฏิบัติการในเนื้อหาที่เ ก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของหุนยนต การประกอบหุนยนต       

ขนาดเล็ก การควบคมุแบบอัตโนมัติ การโปรแกรมหุนยนตเบื้องตน 
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 Laboratory on principles of robotics; assembly of small robots; automatic  
robot control; basic robotics programming 

EN2044205 ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 
 Operating Systems  
 โครงสรางของระบบปฏิบัติการ การจัดการหนวยความจําและหนวยความจําเสมือน         

การทํางานพรอมกัน การจัดการอุปกรณ การจัดลําดับและการจายงาน ระบบแฟมขอมูล 
ความมั่นคงและการปองกัน การประเมินสมรรถนะของระบบ ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
Operating system structure; memory management and virtual memory; 
concurrency; device management; scheduling and dispatch; file systems; 
security and protection; system performance evaluation; real-time operating 
system; virtualization technology and cloud computing 

EN2044306 เครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
 Computer Network   
 รายวิชาบังคับกอน :    EN2041206 คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล  
 แนวคิดพื้นฐานเครือขายคอมพิวเตอร ชนิดของเครือขาย อุปกรณในระบบเครือขาย         

สายส่ือสารสัญญาณ  การสื่อสารเครือขายคอมพิวเตอรผานตัวกลางตาง ๆ ทั้งมีสายและ  
ไรสาย แบบอางอิงเครือขายคอมพิวเตอรโอเอสไอ โปรโตคอลเครือขาย โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี 
เทคโนโลยีอีเทอรเน็ต ระบบหมายเลขไอพีและการแบงหมายเลขไอพี  การเชื่อมตอระหวาง
เครือขาย  ระบบการสื่อสารแบบไรสาย  ความปลอดภัยในระบบเครือขายเบ้ืองตน  
การดูแลรักษาเครือขายเบื้องตน 
Fundamentals of computer networks; network type, networking equipment, 
transmission media, communication networks both wired and wireless; OSI 
reference model, network protocols, TCP/IP protocols, ethernet technology; IP 
system and IP division; the connection between the network; wireless 
communication systems; security in networking basics; primary care network 

EN2044307 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 1(0-3-0) 
 Computer Networks Laboratory  
 รายวิชาบังคับกอน :    EN2044306 เครือขายคอมพิวเตอร หรือเรียนควบคู 
 ฝกปฏิบัติการในเนื้อหาที่เก่ียวกับเครือขายคอมพิวเตอร 

Laboratory on computer network 
EN2044308 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Computer and Information Security  
 การรักษาความมั่นคงเบื้องตน การเขารหัสลับ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน

สทิธ์ิ การยืนยันตัวบุคคล การรับรองสิทธ์ิ ใบรับรองสิทธ์ิ และการบริหาร
ระบบกุญแจรวม ความมั่นคงบนเครือขายไอพี การบุกรุกที่อาจเกิดข้ึนใน
ระบบเครือขาย รูปแบบของการบุกรุก การปองกันโดยใชระบบไฟรวอลล 
และซอฟตแวรรักษาความมั่นคง 
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Basic computer security; cryptography, digital signature; authentication, 
personal identifier, certificate and key management; IP security; network 
intrusion, signature of attack, intrusion detection and prevention using firewall 
and other security software 

- กลุมวิชาฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

EN2045201 องคประกอบคอมพิวเตอรและภาษาแอสเซมบลี  3(2-2-5) 
 Computer Organization and Assembly Language   
 โครงสรางภายในของไมโครคอมพิวเตอร รี จิสเตอร  บัสระบบ หนวยความจําหลัก 

หนวยความจําแคช อุปกรณสํารองขอมูลแบบตางๆ หนวยควบคุมการนําเขาและแสดงผล 
อุปกรณตอพวง ตางๆ หลักการโปรแกรมภาษาแอสเซมบล ีโหมดการอางแอดเดรส กลุมคําสั่ง
เคลื่อนยายขอมูล กลุมคําส่ังคณิตศาสตรและลอจิก กลุมคําสั่งควบคุม การโปรแกรม       
แบบโมดูล แบบจําลองระบบการกระจาย การปรบัปรุงประสิทธิภาพ 
Microcomputer structure; register; system bus; main memory, cache memory, 
secondary storage; I/O module, peripheral devices; assembly language 
programming, addressing mode, data movement instructions; arithmetic and 
logic instruction; control instruction, modular programming; distributed system 
models; performance enhancements 

EN2045302 ไมโครโพรเซสเซอร 3(3-0-6) 
 Microprocessors  
 รายวิชาบังคับกอน : EN2041103 วงจรดิจิทัลลอจิก  
 การทํางานไมโครโพรเซสเซอรกับรีจีสเตอร โครงสรางภาษาแอสเซมบลีและเครื่องมือพัฒนา 

โครงสรางแบบ RISC และ CISC อินพุตพอรต เอาตพุตพอรต อุปกรณอินพุต อุปกรณเอาตพุต 
บัส การขัดจังหวะ คําสั่งแอสเซมบลี ภาษาซีกับเครื่องมือในการพัฒนา การออกแบบระบบ 
ไมโครโพรเซสเซอร กับการประยุกตใชงาน 
Microprocessor operations and basic structure with registers; assembly language 
structure and development tool; CISC and RISC structures; input/output ports; 
input/output devices, buses and interruptions with assembly  instructions; C 
language and development tool; microprocessor design with applications 

EN2045303 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 1(0-3-0) 
 Microprocessors Laboratory   
 รายวิชาบังคับกอน : EN2044302 ไมโครโพรเซสเซอร หรือเรียนควบคู 
 ปฏิบัติการดานการทํางานของไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน 

Practice in microprocessor operations and applications 
EN2045304 อินเทอรเนต็ของสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 Internet of Things  
 หลักการของไอโอที โพรโทคอลและการเชื่อมตอ เว็บเอพีไอ ขอมูลและการวิเคราะห  

การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช ความปลอดภัยของไอโอที  
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Principles of internet of things (IoT); IoT protocols and connectivity; web API;  
data and analytics for IoT; user interface design; IoT security 

EN2045305 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
 Computer Architecture  
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การวัดสมรรถนะของคอมพิวเตอร คําส่ังและการโปรแกรม     

การคํานวณสําหรับคอมพิวเตอร การออกแบบซีพียูพ้ืนฐาน การไปปไลน การจัดลําดับ
หนวยความจําและอินพุต/เอาตพุต ตัวประมวลผลขนาน หัวขอคัดสรรทางสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอรยุคใหม 
Computer technology; computer performance measurement; instructions and 
programming; arithmetic for computers; simple CPU design, pipelining; memory 
hierarchies and I/O; parallel processors; Selected topics in modern computer 
architecture 

EN2045306 การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโครโพรเซสเซอร  3(2-2-5) 
 Microprocessor Interfacing System Design  
 รายวิชาบังคับกอน :     EN2045302 ไมโครโพรเซสเซอร  
 ระบบการวัด เซนเซอร แทรนสดิวเซอร และอุปกรณการกระตุน การปรับสภาพสัญญาณ   

การแปลงสัญญาณระหวางแอนะล็อกและดิจิทัล การเช่ือมตอและเทคนิคการใชงาน ฟลดบัส
อุตสาหกรรม การทํางานโมดูลฝงตัวและการตอประสานโมดูล IoT การออกแบบโปรแกรม
เพ่ือทํางานผานอินเทอรเฟซและการประยุกตใชงาน 

 Measurement systems, sensors, transducers and actuators, signal conditioning, 
analog and digital conversions, connection and operation techniques, industrial 
fieldbus, embedded module and IoT module interfaces, program design for work 
through the interfaces and the practical operations 

EN2045307 การออกแบบตัวประมวลผล     3(2-2-5) 
 Processor Design  

พื้นฐานดิจิทัล การออกแบบและทดสอบวงจรตรรกะดิจิทัลดวยภาษาบรรยายฮารดแวร     
การสรางองคประกอบของตัวประมวลผล สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  การสราง
สถาปตยกรรมยอยคอมพิวเตอร ระบบหนวยความจํา ระบบอินพุตและเอาตพุตและ
ไมโครคอนโทรลเลอร 
Digital fundamentals; digital logic design and testing using Hardware Description 
Language (HDL); implementation of processor’s building blocks; computer 
architecture; implementation of computer microarchitecture; memory systems; 
input and output systems and microcontrollers (MCUs) 
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- กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 

EN2046301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education  
 กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณงาน

อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนําเสนองาน 
Cooperative education process; selecting establishments and job applications; 
job interviews; personality development; labor law and professional ethics; 
quality system and safety; report writing and presentation delivery 

EN2046402 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 6(0-40-0) 
 Cooperative Education for Computer Engineering  
 รายวิชาบังคับกอน :    EN2046301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  
 ปฏิบัติงานจริงดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรเสมือนพนักงานของหนวยงานตามลักษณะงาน   

ในตําแหนงงานท่ีไดรับการคัดเลือกเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห จัดทํารายงาน  
การปฏิบัติงานหรือรายงาน การทําโครงงานภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย
นิเทศ 
Practice working in computer engineering as an actual employee according to 
the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the 
work report or project report under the supervision of the supervisor and 
teacher 

EN2046403 การฝกงานสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
Practice for Computer Engineering 

3(0-40-0) 

 การนําความรูทางดานวิศวกรรมศาสตร ไปประยุกตใชในสถานประกอบการจริง โดยมีเวลา
ฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 สัปดาห 
About engineering career and apply that expertise to work in a workplace by 
taking course at least eight weeks 

EN2046404 การโปรแกรมเว็บ 
Web Programming 

3(2-2-5) 

 โครงสรางพื้นฐานการโปรแกรมเว็บ เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ เอชทีเอ็มแอล ภาษาบนเว็บ 
และเว็บเซอรวิส เทคโนโลยีการโปรแกรมเว็บ การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
Basic structure of web programming; web design technology; HTML; language 
on the web and web services; web programming technology; the development 
of applications 

EN2046405 การออกแบบเครือขายในองคกร 
Campus Network Design 

3(2-2-5) 

 ระบบเครือขายภายในองคกร สวิตชแบบหลายช้ัน แนวคิดการหาเสนทางและการสวิตช 
เครือขายเสมือน เอสทีพี เทคโนโลยีการซ้ําซอนของเกทเวย เครือขายไรสาย  
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Intranet network system; multilayer switch; concepts of routing and switching; 
VLAN; STP; technology of redundancy gate way; wireless network 

- กลุมวิชาชีพเลือก 

EN2047301 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Signal Processing  
 ระบบเชิงเสนที่เวลาไมตอเนื่อง สมการเชิงอนุพันธ ผลการแปลงแบบ Z ผลการแปลง      

ฟูรีเยรของเวลาไมตอเนื่อง การแปลงจากอนาล็อกเปนดิจิทัล และการแปลงดิจิทัลเปน
อนาล็อก การเพิ่มและลดขอมูลโดยอาศัยแนวโนม การออกแบบวงจรกรองดิ จิทัล          
ผลการแปลงฟูรีเยรแบบไมตอเนื่อง การแปลงฟูรีเยรแบบเร็ว การวิเคราะหสเปกตรัมและ   
การประยุกตใชการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
Introduction to digital signal and discrete-time processing; discrete-time linear 
systems; difference equations; z-transform; discrete convolution; stability; 
discrete-time Fourier transform; analog-to-digital and digital-to-analog 
conversion; interpolation and decimation; digital filter design; discrete Fourier 
transform, fast Fourier transform; spectral analysis and applications of digital 
signal processing 

EN2047302 คอมพิวเตอรกราฟกขั้นพื้นฐาน   3(2-2-5) 
 Fundamentals of Computer Graphics  
 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟก ข้ันตอนวิธีกราฟกแรสเตอรพื้นฐาน การแปลง

เรขาคณิต ทัศนะ การพิจารณากําหนดพ้ืนผิวที่ปรากฏ การสองแสงและการเรนเดอรพื้นผิว 
Fundamentals of computer graphics; basic raster graphics algorithms; 
geometrical transformations; viewing; visible surface determination; 
illumination and surface-rendering 

EN2047303 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Image Processing  
 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล การแปลงฮิสโตแกรม การขจัดสัญญาณรบกวน       

การตรวจจับเสนขอบ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การแบงสวนภาพ การเขารหัสภาพ 
การบีบอัดขอมูลรูปภาพ การรูจําภาพ 
Principle of digital image processing; histogram transformation; noise 
reduction; edge detection; image enhancement; image segmentation; image 
coding; compression; image recognition 

EN2047304 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง  
Advanced Digital System Design 

3(2-2-5) 

 ระเบียบวิธีการออกแบบเชิงดิจิทัล การออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสมและเชิงลําดับ       
การออกแบบวงจรตรรกะดวยภาษาบรรยายฮารดแวร การสังเคราะหวงจรตรรกะเชิงผสม
และเชิงลําดับ ภารกิจภายหลังการสังเคราะหวงจร  
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Ditigal design methodology; combinational and sequential logic design; logic 
design with hardware description language; synthesis of combinatinal and 
sequential logic; postsynthesis design tasks 

EN2047305 ระบบฝงตัว 3(2-2-5) 
 Embedded System  
 ไมโครคอนโทรลเลอรแบบฝงตัว โปรแกรมแบบฝงตัว ระบบปฏิบัติการเวลาจริง            

การคํานวณพลังงานต่ํา การออกแบบระบบเชื่อถือได วิธีการออกแบบ เคร่ืองมือสนับสนุน 
หนวยประมวลผลแบบฝงตัวหลายหนวย ระบบฝงตัวบนเครือขาย การเชื่อมตอ         
ระบบสัญญาณผสม 
Embedded microcontrollers; embedded programs; real-time operating 
systems; low-power computing; reliable system design; design 
methodologies; tool support; embedded multiprocessors; network 
embedded systems; interfacing; mixed-signal systems 

EN2047306 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟตแวร   3(2-2-5) 
 Software Testing and Quality Assurance  
 การเตรียมพรอมสําหรับการพัฒนาซอฟตแวรที่ มีคุณภาพสูง โดยผานกระบวนการ

ตรวจสอบและทดสอบที่ดี หลักการข้ันพื้นฐานของการทดสอบซอฟตแวร การพัฒนา
ซอฟตแวร แนวปฏิบัติในการทดสอบ เพื่อใหเพ่ิมความมั่นใจในความถูกตองของซอฟตแวร 
Preparation for developing high-quality software through successful 
verification and validation techniques; fundamental principles of software 
testing; implementing software testing practices ensuring the thoroughness of 
testing to gain confidence in the correctness of the software 

EN2047307 การดูแลแพลตฟอรมระบบ  3(2-2-5) 
 System Platform Administration  
 แนวคิดพ้ืนฐานของการดูแลระบบ การวางแผนติดตั้งระบบปฏิบัติการ การจัดการผูใชและ

ทรัพยากรของระบบ ระบบไฟลและโพรเซส การปรับแตงเ พ่ือประสิทธิภาพและ           
การดูแลรักษา ระบบเครือขาย ระบบการทํางานตาง ๆ และอินเทอรเน็ตที่เก่ียวของกับ
ความมั่นคง การบริการระบบและโปรแกรมประยุกตพ้ืนฐาน การใหบริการเว็บ ฐานขอมูล  
Basic concepts of system administration; operating system installation; user 
and resource management; file systems and processes; performance tuning 
and maintenance; networking, systems and internet related security. system 
services and common applications, web services, database services 

EN2047308 การประมวลผลกลุมเมฆ  3(2-2-5) 
 Cloud Computing  
 คุณสมบัติของการประมวลผลกลุมเมฆ การบริการ SaaS PaaS IaaS การทําแผนที่ขอมูล 

แนะนําการใช Hadoop MapReduce หรือซอฟตแวรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ การประมวลผล
แบบขนานบนกลุมเมฆ การบริการระบบประมวลผลในกลุมเมฆ 
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Cloud computing characteristics; software as a service, platform as a service, 
infrastructure as a service, and data mapping; introduction to Hadoop and 
MapReduce or other software tools; parallel processing on cloud; processing 
service on cloud 

EN2047309 วิทยาการหุนยนตเบื้องตน  3(2-2-5) 
 Introduction to Robotics  
 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวิทยาการของหุนยนต จลนศาสตรของหุนยนต ตัวขับเคล่ือนของ

หุนยนต พื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกสสําหรับหุนยนต ตัวรับรูของหุนยนต แบบจําลอง
คอมพิวเตอรกราฟกสําหรบัหุนยนต ระบบสื่อสารและควบคุมของหุนยนต 
Fundamentals of robotics; robot kinematics; robot actuators; basic electronics 
for robots; robot sensors; computer graphics modelling for robots; robot 
communication and control 

EN2047310 การโปรแกรมอุปกรณเคลื่อนท่ี  3(2-2-5) 
 Mobile Device Programming  
 เทคโนโลยีอุปกรณเคลื่อนที่ การโปรแกรมสําหรับอุปกรณเคล่ือนที่ข้ึน พ้ืนฐานการออกแบบ

สวนติดตอผูใช การเชื่อมตอฐานขอมูล การเช่ือมตอระบบเครือขาย การตอประสานกับ
อุปกรณรับรู บริการเว็บสําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ี การเผยแพรโปรแกรมประยุกต 
Principles of mobile device technology; basic mobile device programming; 
user-interface design; database connection; network connection; sensor 
interfacing; mobile web services; application publishing 

EN2047311 โลกเสมือนผสานโลกจริง  3(2-2-5) 
 Augmented Reality  
 สถาปตยกรรมโลกเสมือนผสานโลกจริง ปฏิสัมพันธแบบสามมิติ เทคโนโลยีการติดตาม

ตําแหนง ฟงกชันทางภูมิศาสตร โปรแกรมโลกเสมือนผสานโลกจริงชนิดเซ็นเซอร ชนิดใช
เครื่องหมายและชนิดไมใชเคร่ืองหมาย เคร่ืองหมายกับภาพเคล่ือนไหว โลกเสมือนผสาน
โลกจริงกับอุปกรณเคล่ือนท่ี 
Augmented reality architecture; 3-D interaction; tracking technology; 
geolocation functionality; augmented reality programming; sensors, fiduciary 
markers; multi marker and markerless; marker with animation; augmented 
reality and mobile devices 

EN2047312 การเรียนรูของเคร่ือง  3(2-2-5) 
 Machine Learning  
 แนวคิดการเรียนรูของเครื่อง การเรียนรูแบบอุปนัย การเรียนรูตนไมตัดสินใจ เครือขาย

ประสาทเทียม การประเมินสมมติฐาน การเรียนรูแบบเบย ทฤษฎีการเรียนรูเชิงคํานวณ 
Machine learning concept; inductive learning; decision tree learning; artificial 
neural networks; evaluating hypothesis; Bayesian learning; computational 
learning theory 
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EN2047313 หัวขอคดัสรรทางทางคอมพิวเตอรฮารดแวร 3(2-2-5) 
 Selected Topics in Computer  Hardware   
 หัวขอคัดสรรเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรฮารดแวรที่ทันสมัย เทคโนโลยีการออกแบบ

คอมพิวเตอรฮารดแวร เทคโนโลยีการผลิตฮารดแวรคอมพิวเตอร นวัตกรรมคอมพิวเตอร
ฮารดแวร  
Selected topics in current hardware computer technologies; computer 
hardware design technology; computer hardware manufacturing technology;  
innovation computer hardware 

EN2047314 หัวขอคดัสรรทางคอมพิวเตอรซอฟตแวร  3(2-2-5) 
 Selected Topics in Computer Software  

หัวขอคัดสรรเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรซอฟตแวรที่ทันสมัย เทคโนโลยีการพัฒนา
ซอฟตแวรสมัยใหม เทคโนโลยีการออกแบบซอฟตแวรสมัยใหม  
Selected topics in current software computer technologies; modern software 
development technology; modern software design technology 
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    3.2 ช่ือ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย    

3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร  

 
ลําดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

 
ผลงานวิชาการ 

(เรื่องลาสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอนตอสัปดาห 
แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1 นายเกรียงไกร เหลืองอําพล  

อาจารย 
- ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2561 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2552 

- ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนอื, 2544 

- ค.อ.บ. (คอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2538 

K. Wasayangkool S. Dangsri, E Chootieng, K. 
Langampol, K. Srisomboon, and W. Lee 
“Moisture Prediction System with LSTM 
Technique for Cactus Farm”, The 18th 
International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information 
Technology (ECTI-CON2021), Chiang Mai, 
Thailand, May, 2021, pp. 144-147 

12 12 12 12 

2 นายวรินทร สุดคนึง 
ผูชวยศาสตราจารย  
- Ph.D. (Computer Engineering), University of 

Wisconsin-Madison, USA, 2012 

- M.S.E.E. (Electrical Engineering), University of 
Wisconsin-Madison, USA, 2009 

- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2541 

S. Chookeaw, S. Howimanporn, and W. 
Sootkaneung, “A Practical Technology-
Enhanced Approach for Programmable Logic 
Controller (PLC) Training Course,” In 
Proceedings of the 2019 11th International 
Conference on Education Technology and 
Computers (ICETC 2019), New York, USA, 
August, 2019, pp. 115–119 

- - 6 12 

3 นายสิทธิศักดิ์  วรดิษฐ 
ผูชวยศาสตราจารย  
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย, 2548 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอร),   
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร, 
2536 

K. Puangnak, S. Waladit, K. Puangnak and S. 
Pukjaroon, "Real-time Distance Measuring 
Evaluation for Accelerometer Sensor on 
Smartphone," 2019 16th International 
Conference on Electrical Engineering / 
Electronics, Computer, Telecommunications 
and Information Technology (ECTI-CON), 
Pattaya, Thailand, July, 2019, pp. 919-922 

6 6 12 12 

4 นายกร พวงนาค  
ผูชวยศาสตราจารย  

- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2553 

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2548 

K. Puangnak, W. Puisamlee, K. Puangnak and 
N. Rachsiriwatcharabul, "Evaluation of MQTT 
and CoAP for Vehicle Traffic Monitoring," 2019 
16th International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics,Computer, Telecom-
munications and Information Technology 
(ECTI-CON), Pattaya, Thailand, July, 2019,     
pp. 915-918 

- 6 14 14 

5 นายยุทธนา สรวลสรรค  
อาจารย 
-  ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2563 
-  วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2550 
-  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนกิส), สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2544 

-  ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 
2538 

ยุทธนา สรวลสรรค, วราวรรณ สรวลสรรค, “ระบบ
ควบคุมโซลารตามตะวันแบบ DIY,” การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาครั้งท่ี 44 (EECON44), 
นาน, พฤศจิกายน 2564, หนา 534-537 

6 6 18 18 
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                 3.2.2  อาจารยประจํา 

 
ลําดับ 

ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ. 

ภาระการสอนตอสัปดาห 
แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1 นางบุรัสกร อยูสุข 
ผูชวยศาสตราจารย  

- Ph.D. (Information Management), Asian Institute of Technology, Thailand, 2012 

- วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2540 

- 8 14 14 

2 นายวีระยุทธ คุณรัตนสิริ 
ผูชวยศาสตราจารย  
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2562 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554 
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2548 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม), สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน, 2551 
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2543 

6 14 14 14 

3 นางกมลพรรณ จารุวาระกูล 
ผูชวยศาสตราจารย  
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2543 
- ค.อ.บ. (ไฟฟา-สื่อสาร), สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2537 

8 8 16 16 

4 นางสาวพรภัทร ศิริธรรมกุล 
อาจารย 

- Ph.D. (Information Systems and Technology), Claremont Graduate University, 
USA., 2016 

- M.Sc. (Information Systems and Technology), Claremont Graduate University, 
USA., 2014 

- วท.ม. (วิศวกรรมซอฟตแวร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552 

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 
2548 

- - 12 12 

5 นายณฐัวัฒน จันทะเสน  
อาจารย  

- ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2562 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2556 

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2554 

8 8 8 8 

6 นายนิลมิต นิลาศ 
อาจารย 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2550 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร, 2535 

- - 18 18 

7 นางสาวมัณฑนา เตี๋ยวงษสุวรรณ 
อาจารย 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2557 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2552 

- - 6 12 

8 นายวิปศย ปุยสําลี  
อาจารย  
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2561 

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556 

8 8 16 16 

 

  



60 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพภาคสนาม (สหกิจศึกษา/การฝกงาน/การฝกสอน) 

     จากการสํารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการหรือผูใชบัณฑิต และการศึกษาวิเคราะหขอมูลที่

เก่ียวของในรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) พบวาสถานประกอบการหรือผูใชบัณฑิตมี    

ความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรจึงกําหนดใหมี

รายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจัดไวในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 

    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา 

          ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษามีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการความจําเปนใน

การเรยีนรูทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 

(2) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรได 

(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสถาน

ประกอบการได 

(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

(6) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล 

   4.2 ชวงเวลา 

         ภาคการศึกษาที่ 1  ของปการศึกษาที่ 4       

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

         จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา   

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน/ศิลปนิพนธ/งานวิจัย 

     การทําโครงงาน/ศิลปนิพนธ/งานวิจัยของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพ่ือการแกปญหา

หรือประยุกตใชความรูและความคิดสรางสรรคผลงานใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม มุงเนนใหมีการคนควา

พัฒนาทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา โดยมี 

ผูรวมโครงงานจํานวนไมเกิน 3 คนตอโครงงาน กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและ

ทํารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดมีการสงรายงาน และ/หรือ นําเสนอผลงานตามกําหนดเวลา 

    5.1 คําอธิบายโดยยอ 

           หัวขอวิชาโครงงาน จะเปนหัวขอที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคนควาเพ่ิมเติมได สามารถแกไข

ปญหา สามารถคิดวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาได โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการทําโครงงานได 

มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได สังคม

กวางข้ึน มีความเช่ียวชาญในการใชเครื่องมือกรณีทํางานโครงงานดานเคร่ืองทดสอบ มีการประยุกตใชทฤษฎี 

ในการทําโครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 
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    5.3 ชวงเวลา 

           ภาคการศึกษาที่  2  ของปการศึกษาที่ 4 

    5.4 จํานวนหนวยกิต 

           3 หนวยกิต 

    5.5 การเตรียมการ 

นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทําเคาโครงงานที่นักศึกษาสนใจ เสนออาจารย       

ท่ีปรึกษา ดําเนินการตามแผนในเคาโครงงานที่ ได รับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน                 

มีการจัดเตรียมอาจารยที่ปรึกษาโครงการ โดยการใหคําปรึกษาเปนกลุมและรายบุคคล โดยนักศึกษาตองจัดทํา

รายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

    5.6 กระบวนการประเมินผล 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบหรือประเมินผลโครงงาน นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการของ

โครงงานตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการสอบหรือประเมินโครงงานที่คณะวิชาแตงตั้ง รูปแบบและ

เกณฑการประเมินเปนไปตามที่กําหนด ดวยหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล         

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกสงเสริม เร่ือง การแตงกาย การเขา

สังคม การส่ือสาร และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี กอน
สาํเร็จการศึกษา 

(2) ดานทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอรพื้นฐาน มีการแทรกกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาปฏิบัติการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สงเสริมใหนักศึกษาใหบริการ
ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร และติดตั้งซอฟตแวร
ใหกับคณาจารยและเจาหนาที่ภายในมหาวิทยาลัย โดย
มีคณาจารยดูแลอยางใกลชิด พรอมใหคําแนะนํากรณีที่
เกิดปญหา 

(3) ดานทักษะวิชาชีพเฉพาะทางคอมพิวเตอร มีการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกรายวิชาในหลักสูตร
เนนทักษะการปฏิบัติการ เชน รายวิชาดานเครือขาย 
สงเสริมใหผูสอนและผูเรียนสอบใบประกาศนียบัตร
ดานเครือขายของบริษัท Cisco และ Huawei และ
สนับสนุนใหผูเรียนและผูสอนเขารวมการแขงขันทักษะ
วิชาชีพดานคอมพิวเตอร เพ่ือสงเสริมทักษะอันเกิดจาก
การใชงานจริง 

(4) ปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ
ซื่อสัตยสุจริย และเสียสละ 

ในทุกรายวิชามีการสงเสริมใหคณาจารยในหลักสูตร
สอดแทรกจรรยาบรรณในวิ ชาชีพ  และการ ใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับบริบทในปจจุบัน มีความ
ซื่อสัตย สุจริต โดยอาจมีการจัดคายพัฒนาชุมชน 
เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสบริการสังคม สงเสริมใหเกิดจิต
อาสาและเพ่ิมเติมความเสียสละใหกับนักศึกษา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน     

    2.1 คณุธรรม จริยธรรม 

          2.1.1 ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 
(2) มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสงัคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง

และลําดับความสําคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตาง ๆ ขององคกรและสงัคม 
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม   

(1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา 

(2) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม แสดงถึงความเสียสละ 

(3) สอดแทรกความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 

(4) จัดกิจกรรมประเดน็คุณธรรม จริยธรรมที่กําลังพูดคุยในสังคม 

(5) สรางความตระหนักในดานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี   

    2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม      

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขา ช้ันเรียน การสงงานตาม

กําหนดเวลาที่มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม 

(3) ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ 

(4) ประเมินผลจากกรณีศึกษาและการอภิปราย ดานคณุธรรม จริยธรรม 

(5) สงัเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ  

     2.2 ความรู 

    2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

   ก. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ 
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขา 
(3) สามารถนําผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ   
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(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่
ศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ัง
ประยุกตความรู ทักษะและการใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ
ตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด 

(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้ง  
การนําไปประยุกต 

(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เขาใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เก่ียวของ 
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง 
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) มอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงาน 

(3) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดองค

ความรู   

(4) ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจําลอง 

(5) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน 

 2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

(1) ประเมินดานความรูจากกิจกรรมของผูเรียน 

(2) ประเมินจากการทดสอบ 

(3) ประเมินจากผลการปฏิบัติจากงานที่มอบหมาย 

(4) สงัเกตุพฤติกรรมจากการสรางสถานการณจําลอง 

(5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 

    2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 ก. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

(1) คิดอยางมีระบบบนพ้ืนฐานของขอมูลและขอเท็จจริง 
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐาน เพ่ือการวิเคราะห

ปญหา 
(3) สามารถบูรณาการความรูเพ่ือการศึกษาปญหาที่ซับซอน และเสนอแนะแนวทาง

แกปญหา 
 
 



65 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 
(3) สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม 
 2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา 

(1) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะห 
(2) สงเสริมการเรียนรูจากการแกปญหา 
(3) ใหนักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณจริง 
(4) การศึกษา คนควา และรายงานทางเอกสารและรายงานหนาชั้นเรียน 

(5) การอภิปรายกลุม 
 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(1) ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย 

(2) ประเมินจากกิจกรรมดานทักษะการแกปญหา 

(3) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณจริง 

(4) สงัเกตุผูเรียนในดานการใชความคิดสรางสรรค 

     2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

               ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
(2) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม 
(3) มีความรบัผิดชอบตอผลการกระทําและการนําเสนอ 

                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ 
ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
(5) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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 2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

(1) กําหนดการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา การเปนสมาชิกกลุมและ    

ผลัดกันเปนผูรายงาน 

(2) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็น หรือการระดมสมอง โดย

การจัดอภิปราย มีการเสวนางานที่มอบหมายที่ใหคนควา 

(3) ปลูกฝงใหมคีวามรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม 

(4) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือสงเสริม

ทักษะการอยูในสงัคม 

(5) สงเสริมการเคารพสทิธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการทําหนาที่เปนผูนําและผูตามที่ดี 
(2) ประเมินผลจากการกิจกรรมสมมุติในการเสวนาและการอภิปราย 
(3) ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
(4) ติดตามการทํางานรวมกับสมาชิกกลุมของนักศึกษาเปนระยะ พรอมบันทึกพฤติกรรม

เปนรายบุคคล 
(5) สงัเกตุพฤติกรรมจากกิจกรรมการระดมสมอง 

     2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
                  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) เขาใจหลักเบ้ืองตนทางคณติศาสตรและสถิติ 
(2) สามารถประยุกตใหวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและ       

การนําเสนอรายงาน 
(3) สามารถเลือกส่ือ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ

แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(5) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายอยางเหมาะสมและปลอดภัย         

ในการเรียนรู สรางสรรค และส่ือสาร  
     ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) มีทักษะการใช เครื่ องมือท่ี จําเปนที่มีอยู ในปจจุบันตอการทํางานท่ีเ ก่ียว กับ
คอมพิวเตอร 

(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ   
การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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 2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 
(2) มอบงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษานําเสนอหนาชั้น 
(3) การใชศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 
(4) สงเสริมการเรียบเรียงขอมูลและการนําเสนอ โดยใหความสําคัญในการอางอิง

แหลงที่มาของขอมูล            
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

                 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือคณติศาสตรและสถิติ ที่เก่ียวของ 
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ 

และการอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรยีน 
(3) สงัเกตพฤติกรรมนักศึกษาดานความมีเหตุผลและมีการบันทึกเปนระยะ 

      2.6 ดานทักษะพิสัย  

 2.6.1 ผลการเรียนรูดานพิสัย 

 ก. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

                         ไมมี  

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบท่ีกําหนดได 
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ 
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพ่ือการแกปญหาในสภาพจริงได 

          2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒันาการเรียนรูทักษะพิสัย 

(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเช่ียวชาญ 
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ 
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
(5)  สนับสนุนการทําโครงงาน 
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ      

 2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพสิัย 

(1) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(2) การประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ 
(3) การประเมินโครงงานของนักศึกษา 
(4) การประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศกึษา  

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

          การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก  ก)   

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยตองกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา และสราง         

ความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงานทั้งองคกรใหมีแนวทางในการดําเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยถือเปนสวน

หนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยืนยันวาผูสําเร็จการศึกษาทุกคน มีผลลัพธการเรียนรูอยางนอยเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศกึษายังไมสําเร็จการศกึษา 

         2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  

มีการทวนสอบผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ในทุกรายวิชาที่มี    

การเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษา ผูสอน และมีการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ของนักศึกษา เพื่อดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการที่กําหนด หรือตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย

กําหนด และรายงานผลใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร, ผูบริหารระดับคณะวิชาทราบ และเพื่อพิจารณาหา

แนวทางในการสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง รายวิชาอยางตอเนื่อง 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจําภาคการศึกษาหรืออยางนอย

ประจําปการศึกษา เปนไปตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อเปนการทวนสอบวาแตละ

รายวิชาของหลักสูตร ในแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา มีรายวิชาใดบางในภาพรวมที่นักศึกษา ผูสอนและ

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบปญหาและอุปสรรค หรือขอเสนอแนะตอการปรับปรุง พัฒนา และตอง

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะวิชา เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง 

หลักสูตรอยางตอเนื่อง  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศกึษาสําเร็จการศกึษา 

มีกระบวนการในการดําเนินการ เพื่อยืนยันวาบัณฑิตทุกคนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแตละ   

ปการศึกษา มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงคและผลลัพธการเรียนรูที่กําหนด สอดคลองกับความตองการ

ของผูใชบัณฑิต โดยอาจใชการประเมินจาก 

(1)  การทวนสอบหรือความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิต ศิษยเกา ผู มีสวนไดสวนเสีย และ/หรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก นําขอมูลในแตละปการศึกษามาประกอบการจัดทํา มคอ.7 เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง 

สาระรายวิชาของหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

(2)  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในแตละรุนปการศึกษา ในดานที่เปนนัยสําคัญตอการนําขอมูลมาใช

เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร อาทิ ระยะเวลาในการหางานทํา ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ ที่นําไปใชใน

การทํางาน ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสตูร เปนตน  
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(3)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม คุณสมบัติดาน

อ่ืน ๆของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 

3. เกณฑการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  

           นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และมี          

ผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และผาน        

การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

    1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา  

    1.2 ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน บทบาทของผูสอน เทคนิคการสอน การใชสื่อการสอน การวัดและ         

ประเมินผล ศึกษารายละเอียดในแตละหมวดของหลักสตูร และการวิจัยในช้ันเรียน  

    1.3 แนะนําการเขียน มคอ.3 - มคอ.6 ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

    1.4 กําหนดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือและใหคําปรึกษา 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เก่ียวของ เพ่ือ

สงเสริมการสอนและการวิจัยการสอนอยางตอเนื่อง  

(2) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลใหทันสมัย 

(3) สนับสนุนใหอาจารยมีการแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับการวัดและประเมินผล รวมกับคณาจารย

ในหลกัสตูรอ่ืน 

(4) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูทางดานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน 

(5) ศึกษาดูงาน อบรม สมัมนา ดานการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล 

     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่ เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

(2) สงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเชิงวิชาชีพ การบูรณาการงานวิจัยเขากับ      

การเรียนการสอน 

(3) สงเสริมใหอาจารยมปีระสบการณในงานอุตสาหกรรม การฝงตัวในสถานประกอบการ 

(4) ใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ       

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

(5) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมกิจกรรมงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

(6) สนับสนุนใหอาจารย เขียนตํารา หรือจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทาง

วิชาการที่สูงข้ึน 

      2.3 การพฒันาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) 

(1) สํารวจและวางแผนทดแทนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรที่ไมสามารปฏิบัติหนาที่ได อาทิ 

เกษียณอายุ ลาศึกษาตอ ยายหรือสับเปลี่ยนไปประจําหลักสูตรอ่ืน เปนตน  

(2) แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) และมีการใหความรู ความเขาใจในการบริหาร

หลักสูตรโดยประธานหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนอ่ืนที่ถูกมอบหมาย  

(3) รวมประชุมและรวมจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจําภาค/

ประจําป 
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(4) สงเสริมอาจารย ผู รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) ใหมีการเพ่ิมพูนความรู และสรางเสริม

ประสบการณ   ในการบริหารหลักสูตรในทุก ๆ ดาน และแลกเปล่ียนเรียนรูในการบริหาร

หลักสูตรกับอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

การดําเนินการดานการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมทั้งระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยใชเกณฑ          
การประเมินตามองคประกอบ ดังนี้  

1. การกํากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย 
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
โดยหลักสูตรตองมีการดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑและ/หรือประเด็นสําคัญในแตละองคประกอบ
ดังกลาวอยางมีคุณภาพ ตามรายละเอียด ดังนี้    

1. การกํากับมาตรฐาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดการกํากับมาตรฐานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สอดคลองกับ
กฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 คํานึงถึงการจัด
การศกึษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อยางตอเน่ือง สอดคลองกับบริบทและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย ทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะวิชา 
โดยในระดับหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่บริหารหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป และพิจารณา
ปรับปรุงแกไข    การดําเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร  

ทั้งนี้การกํากับมาตรฐาน  ในดานการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร บริหาร
หลักสูตรจํานวน 5 คน โดยมีผูบริหารคณะวิชา เปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบาย
ปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรอยางนอย 5 คน 
1.2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน
ทางวิชาการ ท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
วิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

1.3 กรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรไมเกิน 5 ป 
 อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรจะตองวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับฝายบริหารและ
อาจารยผูสอน โดยมีการติดตาม รวบรวมขอมูลสําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรทุกปอยางตอเน่ือง 



86 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 2. บัณฑิต 
            หลักสูตรตองมีการบริหารคุณภาพของบัณฑิตใหเปนไปตามเกณฑโดยมีประเด็น ดังน้ี 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฺระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการกําหนดคุณลักษณะพึง
ประสงค และครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5 ดาน ประกอบดวย 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) 
ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเพ่ิม 6) ทักษะพิสัย (เฉพาะหลักสูตร
ปฏิบัติการ/วิชาชีพ) โดยพิจารณาจากขอมูลปอนกลับจากหนวยงานที่เก่ียวของหลายดาน ประกอบดวย สถาน
ประกอบการ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในมุมมองของผูใชบัณฑิต ซึ่งตองไดคะแนนประเมินไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.2 การมีงานทําหรือประกอบอาชพีของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 1 ป ไมนอยกวารอยละ 80 
ของผูสําเร็จการศึกษา  

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจํา
ทุกป และแจงผลการสํารวจใหกับคณะวิชาไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
การจัด  การเรียนการสอน 
3. นักศกึษา 
          หลักสูตรมีการดําเนินการเก่ียวกับนักศึกษา  
    3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
     3.1.1 การรับนักศึกษา สาขาวิชา ดําเนินการรับนักศึกษาภายในกําหนดของมหาวิทยาลัย โดยมี
ดําเนินการ 
                  ตามกระบวนการหรือระบบและกลไก คือ 

(1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบสมัภาษณและออกขอสอบ 
(2) กําหนดคณุสมบัติผูสมัคร 
(3) กําหนดวัน-เวลาการสอบขอเขียนและสัมภาษณ   
(4) ประกาศผูผานการสอบคัดเลือกและลงทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

     3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษากอนการเขาศึกษา 
มีการตรวจสอบความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร โดย

พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกหากพบวา พื้นฐานความรูไมเพียงพอก็จัดกิจกรรมสอนเสริมให สวน         
การปรับตัวของนักศึกษา จัดอาจารยที่ปรึกษาซึ่งทางคณะ/สาขาวิชาไดเตรียมไวเปนผูใหคําปรึกษาและแนะ
แนวแกนักศึกษาทุกคน รวมทั้งมีการพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหกับนักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งกอนเขาเรียนและระหวางเรียน ผานกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสอดแทรกในรายวิชาตาง ๆ ได  
    3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาดานวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

         สาขาวิชามีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปญหาในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของสาขาวิชาทุกคน จะตอง
ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษาทุกคนตองกําหนดวัน-เวลาและ
ชั่วโมง สถานที่ใหคําปรึกษา โดยมีการประกาศแจงใหนักศึกษาทราบอยางเปนระบบ เพื่อใหนักศึกษาเขา
ปรึกษาได นอกจากนี้อาจมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 



87 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

     3.3 กระบวนการและผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ          
ขอรองเรียนของนักศึกษา  
         3.3.1 การคงอยูของนักศึกษา  
                  แตละปการศึกษาของนักศึกษาในแตละชั้นป หลักสูตรตองมีการติดตามจํานวนหรืออัตราการ 
คงอยูของนักศึกษาในแตละรุน อยางนอย 3 ปการศึกษาตอเนื่อง เพ่ือใหเห็นแนวโนม (Trend) ดานการคงอยู
ของนักศึกษา ในกรณีที่มีแนวโนมที่ลดลง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองวิเคราะหหาสาเหตุ หรือประเด็น
สาํคญัที่ทําใหเกิดข้ึน แลวนํามาวางแผนปรับปรุง ดําเนินการตามแผนปรับปรุงดังกลาวเพื่อทําใหอัตราการคงอยู
ของนักศึกษาในหลักสตูรสงูข้ึนและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป      
            3.3.2 การสําเร็จการศึกษา  
        หลักสูตรตองมีการติดตามจํานวนบัณฑิตหรืออัตราการสําเร็จการศึกษาในแตละรุนตาม
ระยะเวลาท่ี กําหนดไวในหลักสูตร อยางนอย 3 ปการศึกษาตอเนื่อง เพ่ือใหเห็นแนวโนมดานการสําเร็จ
การศกึษาของนักศึกษา ในกรณทีี่มีแนวโนมท่ีลดลง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองวิเคราะห  หาสาเหตุ หรือ
ประเด็นสําคัญที่ทําใหเกิดข้ึน แลวนํามาวางแผนปรับปรุง ดําเนินการตามแผนปรับปรุงดังกลาวเพื่อทําให     
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรสูงข้ึนและมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองทุกป      
 3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการที่ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรม   
ดานการคงอยูและการสําเร็จการศึกษา รวมทั้งผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา อยางนอย 3 ปตอเนื่อง 
เพื่อใหเห็นแนวโนมในการดําเนินงาน สามารถนําขอมูลมาแปลผลเพ่ือ  การพัฒนาไดอยางมีประสิทธิผล  
4. อาจารย 
     หลักสูตรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมีการกําหนด
ระบบและกลไก ในประเด็นเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและผลที่เกิดกับอาจารย 
เพ่ือใหไดอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย โดยผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาวในการสงเสริม สนับสนุน ใหอาจารยมี        
การพัฒนาจนมีคุณสมบัติทั้ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร หรือตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่กําหนด โดยพิจารณาจากองคประกอบดานอาจารย ดังนี้ 
    4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 

หลักสูตรตองมีระบบและกลไก หรือกระบวนการในการรบัอาจารยใหม มีการกําหนดเกณฑ คุณสมบัติ

และการคัดเลือกอาจารยที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นอกจากนี้หลักสูตรตองมีระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมพัฒนาอาจารย (โดยเฉพาะอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) ทั้งดาน   

การเรียนการสอน วิจัย การนําเสนอผลงานวิชาการ หรือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน โดยมีนโยบาย

และแผนพัฒนาอาจารยประจําปและระยะปานกลาง มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจนสามารถ

ปฏิบัติได ภายใตขอจํากัด งบประมาณ ทรัพยากรรวมท้ังกิจกรรมและระยะเวลาท่ีใชในการพัฒนา ทั้งนี้ใน   

การดําเนินการดังกลาว หลักสูตรตองมีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินการใหครอบคลุมประเด็นสําคัญที่

ประกอบดวย (1) ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (2) ระบบการบริหารอาจารย และ (3) 
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ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้ง   การกํากับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาใน

ประเด็นดังกลาวอยางครบถวนและตอเน่ือง 

    4.2  คุณภาพอาจารย 

หลักสูตรมีการตระหนักถึงคุณภาพอาจารย ใหมีคุณสมบัติที่ เหมาะสม ดานความรู  ทักษะ             

ความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอน และปริมาณท่ีเพียงพอตอการบริหารหลักสูตร เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตใน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงค โดยการพัฒนาอาจารยทางคุณวุฒิ 

ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้หลักสูตรคํานึงถึง

ประเด็นสําคัญใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณภาพตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 ดังนี้ (1) รอยละของการมีคุณวุฒิปริญญาเอก (2) รอยละของการดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ (3) ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการกํากับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาในประเด็นดังกลาวอยางครบถวน

และตอเนื่อง 

    4.3  ผลลัพธที่เกิดกับอาจารย 

หลักสูตรตองมีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ    

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) มีอัตราการคงอยูที่สูง หรือมีแนวโนมที่จะไม

โยกยาย หรือการไมถูกปรับใหไปอยูในหลักสูตรอ่ืนในแตละป และส่ิงสําคัญหลักสูตรตองมีการใชเครื่องมือที่

เหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ตอการทําหนาที่บริหาร

หลักสูตรโดยเปนการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการท่ีไดดําเนินการใหกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ตามกิจกรรมตาง ๆ ในประเด็นการบริหารและพัฒนาอาจารย ทั้งนี้หลักสูตรตองเก็บขอมูลอยางนอย 3 ป

การศึกษาตอเนื่อง เพ่ือใหเห็นแนวโนมในการดําเนินงาน สามารถนําขอมูลมาแปลผลเพื่อการพัฒนาไดอยาง    

มีประสิทธิผล  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร พ.ศ. 2557 ในประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

    5.1  สาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรมีการออกแบบสาระรายวิชาโดยการกํากับ ติดตาม ควบคุม การจัดทํารายวิชาตาง ๆ ให      

มีเน้ือหาท่ีทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน กาวทันความทันสมัยในสาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอรท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการรายวิชาตาง ๆ การเปด-ปดรายวิชา

ใหสอดคลองกับแผนการเรียนที่กําหนด สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา ผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงาน 

โดยเนนการสอนที่ผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการท่ีดําเนินการครอบคลุม (1) การออกแบบหลักสูตรและสาระ

รายวิชา และ (2) การปรบัปรงุหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ท้ังนี้หลักสูตรโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมีการวิเคราะหขอมูลการเรียน การสอนทุกรายวิชา จาก

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา เพื่อหาประเด็นที่มีนัยสําคัญตอการออกแบบ

รายวิชา ใหมีเนื้อหาสาระรายวิชาที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของโลกและสอดคลองกับ        

ความตองการของตลาดแรงงาน เปนประจําทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยศกึษาขอมูลจากความคิดเห็นของ

ผูสอนและนักศึกษาที่รายงานใน มคอ.5 ซ่ึงจะเปนนัยสําคัญที่ตองนํามาเขียนในรายงานผลการดําเนิการของ
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หลักสูตร (มคอ.7) ตอไป เพ่ือการประเมินผล ปรับปรุง ควบคุมและพัฒนา  ในประเด็นการออกแบบสาระ

รายวิชาในหลักสตูรทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง 

    5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกําหนดผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู ทักษะ และความ

เช่ียวชาญในรายวิชาที่สอน และเปนความรูที่ตองทันสมัยของผูสอน ที่ถูกมอบหมายใหรับผิดชอบในรายวิชาท่ี

สอน เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูจากผูสอนที่มีประสบการณ และนักศึกษาไดรับการเรียนรูจากผูรูจริง 

สําหรับกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรตองมีการดําเนินการใหครอบคลุมประเด็น ดังนี้ (1) การกําหนด

ผูสอน (2) การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียน (3) การจัดการเรียนการสอนที่มี     

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งน้ีหลักสูตร

โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองใชกระบวนการเรียนการสอนที่ใชส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม สอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนมีหนาที่อํานวยความสะดวก สงเสริม 

สนับสนุนใหเกิดผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา มีกลไกในการสงเสริม กํากับ ติดตามใหผูสอนมีความรู     

ความเขาใจอยางถองแทในการเขียน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางมีคุณภาพ รวมทั้งการกําหนดกิจกรรมในรายวิชา

ท่ีสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย และ/หรือการบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม      

    5.3  การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มี

คุณภาพ ที่ใชในระบบการประเมินผูเรียน รวมทั้งวิธีการใหเกรดที่สะทอนถึงผลลัพธการเรียนรูไดอยางเหมาะสม      

มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา 

โดยมีขอมูลปอนกลับไปยังผูเรียน เพื่อใหสามารถแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งของตนเองได ทั้งนี้กระบวนการ

หรอืระบบการประเมิน หลักสูตรตองดําเนินการในประเด็นท่ีสําคัญ ดังน้ี (1) การประเมินผลลัพธการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยางนอย 5 ดาน (2) การตรวจสอบการประเมินผลลัพธ    

การเรียนรูของนักศึกษา และ (3) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

หลักสูตรตองตระหนักถึงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา มีระบบและกลไกใน   การดําเนินการที่ชัดเจน             

มีการวิเคราะหขอมูลจากรายงาน มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7 เพื่อประเมินผลลัพธการเรียนรู (Learning 

Outcomes) ของนักศึกษาเปนประจําทุกภาคการศึกษา/ประจําป อยางตอเนื่อง 

    5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ที่กําหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยางนอย 12 ตัวบงชี้ ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7    

ขอ 7 โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานประจําปใน มคอ.7 และ/หรือรายงานการประเมินตนเอง (Self-

Assessment Report - SAR) เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการบริหารหลักสูตร ตามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ กําหนดเกณฑโดยสํานักงานคณะกรรมการ              

การอุดมศึกษา     
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรมีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ประกอบดวย        

ความพรอมทางกายภาพ ไดแก หองเรียน หองปฏิบัติการ, ความพรอมดานอุปกรณ ไดแก เครื่องมือและ

อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร เครือขายไรสาย และ

อ่ืน ๆ ที่เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบํารุงรักษา สนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิผล และมีการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูใชบริการ โดยพิจารณารวมกับ  

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย โดยผลการประเมินตองไดคะแนนไมนอยกวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 ทั้งนี้หลักสูตรอาจระบุส่ิงสนับสนุน การเรียนรูท่ีจําเปน (เพ่ิมเติม) ในแตละปการศึกษาให

ชัดเจน นอกเหนือจากสิ่งสนับสนุนทั่วไป สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประกอบดวย 

 (1) ชุดฝกและอุปกรณ เพ่ือรองรับการเรียนรู ควบคุมและสั่งงานบนเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของ    

สรรพสิ่ง 

 (2) พื้นท่ีการเรียนรู (Learning) บริเวณชั้น 3 และช้ัน 4 ของอาคารริมน้ํา ซึ่งประกอบดวยโตะเกาอ้ี 

ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร และระบบเครือขายไรสาย พรอมสิ่งอํานวยการสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือใหนักเรียนสามารถ

สบืคน ศึกษาขอมูลดวยตัวเอง 

 (3) ซอฟตแวรจําลองการทํางานของอุปกรณเครือขายเพ่ือรองรับเทคโนโลยี 4.0 ของบริษัท ซิสโก    

ซสีเต็มส (ประเทศไทย) จํากัดและบริษัท หัวเวย เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) จํากัด 

 (4) อุปกรณเครือขายซิสโก ท้ังเลเยอร 2 และเลเยอร 3 เพื่อรองรับการใชงาน และปญหาใน

สถานการณจริง 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)         

ผลการประเมินตามตัวบงชี้ตองบรรลุเปาหมาย ตามเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งตองมีผลการดําเนินงานไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

ท้ังนี้ในแตละปการศึกษา หลักสูตรตองดําเนินงานใหตัวบงชี้ตามขอ 1-5 ผานการประเมินทุกปการศึกษา     

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปที่ 2 ปท่ี 3 ปที่ 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุด
ปการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีผานมา   

- X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา ดานจัดการเรียนการสอน X X X X X 

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยป
ละหนึ่งคร้ัง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

- - - - X 

รวมตัวบงช้ีบังคับท่ีตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงช้ีในแตละป 9 10 10 11 12 

หมายเหตุ :   ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2558 ระบุคําวา “อาจารยใหม” ในขอ 8 ใหหมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่เพิ่งเขามาทําหนาที่ในหลักสูตรคนใหม แมวาจะเปน
อาจารยเกาท่ีมาจากหลักสูตร/สาขาวิชาอ่ืน ก็ถือวาเปนอาจารยใหม 
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน   

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชา เพื่อแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และขอคําแนะนํา รวมทั้งขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและทักษะในการใชวิธีสอนหรือ   

กลยุทธการสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

(2) อาจารยผูสอนตองประเมนิผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจาก  

การทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามจาก

นักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว จะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมี

ความเขาใจหรือไม หากวิธีการสอนที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ตองมีการปรับเปล่ียนวิธีสอนหรือ     

กลยุทธการสอนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน โดยชวงหลัง   การสอนใหมีการวิเคราะหผลการประเมิน      

การสอนโดยนักศึกษา และ/หรือการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

(3) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู โดยอาจารยผูสอน ดวยเคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม อาทิ ใชแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณรายกลุม รายบุคคล และประเมินจากการเรียนรูของ

นักศึกษา จากการทํากิจกรรมและดูคะแนนจากผลการสอบ 

(4) สวนกระบวนการดานการนําผลการประเมินไปปรับปรุง ทําโดยรวบรวมปญหาขอเสนอแนะ 
เพื่อปรับปรุงและกําหนดใหทีมผูสอนนําไปปรบัปรุงและรายงานผลตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  
(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมิน โดยการดูแผนการสอนที่ผูสอนเขียนหรือออกแบบวิธี

สอนหรือกลยุทธในการสอน จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และติดตามผลการนําไปใช จากรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หากพบวาไมมีประสิทธิผล ตองมีแนวทางในการปรับปรงุใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนและกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

(3) ประเมินการใชกลยุทธในการสอนจากผูรวมสอนในรายวิชา ดวยวิธีการที่เหมาะสม อาทิ   
การเขารวมสังเกตการณการสอนในช้ันเรียน ดูบริบทตาง ๆ ในหองเรียน สภาพความสนใจของผูเรียน และ   
การทํากิจกรรม  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินโดยนักศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาในหลักสตูร 
นักศึกษาใชระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ทางหลักสูตรมี

ระบบติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รวมทั้งโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา 

2.2 ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  

แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ โดยผูใชบัณฑิต และ/หรอืผูมีสวนไดสวนเสีย 
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2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก 

ประเมินจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือรายงานผลการประเมินตนเอง, การสัมภาษณ

ผูบริหารรวมท้ังผูเก่ียวของ และจากการเย่ียมชมบริบทหรือสภาพการเรียนการสอนท่ัวไป 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   

          การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7    

ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะวิชา ซ่ึงหลักสูตร

ดําเนินการตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา (สกอ.)  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

          การทบทวนผลการประเมินจะทําใหทราบจุดออน จุดแข็ง วิกฤติ และโอกาสของการบริหารหลักสูตร 

ท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา หากพบปญหาตองทําการพัฒนาปรับปรุง โดยอาจจําแนกออกเปน 2 

รูปแบบ คือ การปรับปรุงยอยและการปรับปรุงใหญ โดยที่การปรับปรุงยอย หมายถึง กรณทีี่พบปญหาในระดับ

รายวิชา สามารถดําเนนิการปรับปรุงรายวิชานั้นไดทันทีตลอดเวลาที่พบปญหา สวนการปรับปรุงใหญ หมายถึง 

การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับซ่ึงจะดําเนินการ ทุก ๆ 5 ป เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

ความตองการของผูใชบัณฑิต และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยดําเนินการ ดังน้ี 

(1) ผูสอนวิเคราะหหรือทบทวนขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในระหวาง    

การสอน แลวทําการปรับปรุงทันที กอนการสอนในคร้ังตอไป เมื่อส้ินภาคการศึกษาตองรายงานผล            

การดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) หากมีนัยสําคัญที่ตองแกไขดานกลยุทธการสอนและ/หรือการประเมินกลยุทธ

การสอน และสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหมีการวางแผนปรับปรุงสาเหตุหรือปญหาดังกลาว โดยจัดทํารายละเอียด

ใหมในการเขียน มคอ.3 เพื่อใชในการสอนครั้งตอไป ทั้งนี้ตองมีการเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรให   

ความเห็นชอบกอนนําไปสอนจริง 

(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดาํเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มกีารให

ขอเสนอตอการปรับปรุงหลักสูตรเปนประจําป จากการรวบรวมขอมูลการประเมินโดย นักศึกษาปสุดทาย    

บัณฑิต ผูทรงคณุวุฒิ ผูใชบัณฑิต ผูมีสวนไดสวนเสีย มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการ 

และดําเนินการตามแผน มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล พัฒนาอยางตอเนื่อง 

(3) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เสนอแนวทางและความคิดท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา

หลักสูตรรวมกัน ไมวาจะเปนการพัฒนาดานบุคลากร งบประมาณ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณสนับสนุน

การเรียนรู ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการสอนและวิธีประเมินการสอนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการทบทวน

กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง ใหมีความสอดคลองกับระบบและกลไก  

ท่ีกําหนดไว 

(4) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยปละ 4 ครั้ง พิจารณาทบทวนสรุปผล             

การดําเนินการหลักสูตร จากรางรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ระดม 

ความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือใชในรอบการปการศึกษาตอไป โดยจัดทํารายงานผล       
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การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในมุมมองของ

ผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิ 

เอกสารแนบ : ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560 

ภาคผนวก ข ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 
2559       

ภาคผนวก ค ตารางสรุปเปรยีบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก ง ตารางความสมัพันธของเน้ือหาดานองคความรูตามมาตรฐานคณุวุฒิสาขาวิชากับรายวิชาใน
หลักสูตร (หลักสตูรที่มี มคอ.1) 

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

ภาคผนวก ช คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 



ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
................................................................. 

             โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใหเปนไปอยาง        
มีคุณภาพไดมาตรฐาน และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ     
ปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๗ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิก  

(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี      
พ.ศ. ๒๕๕๐    

(๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี     
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒    

(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี     
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  

(๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี    
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ขอ ๔  ในขอบังคบันี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 “คณะ”  หมายความวา  คณะ วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา
คณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 “คณบดี”  หมายความวา คณบดี  ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ    
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรระดับปริญญาตรี 
 “นักศึกษา”  หมายความวา ผูที่เขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 
 “กรรมการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะ  
 “สาขาวิชา”  หมายความวา  สาขาวิชาตาง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในคณะ 
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“หัวหนาสาขาวิชา”  หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานของสาขาวิชาในคณะ 
“อาจารยที่ปรึกษา”  หมายความวา อาจารยประจําในคณะซึ่งคณบดีแตงตั้งและมอบหมายใหทํา

หนาที่แนะนํา ใหคําปรึกษาดานการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติ ตลอดจนรับผิดชอบในการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 

“อาจารยผูสอน”  หมายความวา อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่รับผิดชอบสอนรายวิชาใน
ระดับปริญญาตรี 

“แผนการเรียน”  หมายความวา แผนการจัดการเรียนในแตละภาคการศึกษาของแตละหลักสูตร
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาที่กําหนด การจัดแผนการเรียนจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกรรมการคณะ 

“คาจัดการศึกษา”  หมายความวา คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนและคาสนับสนุน การจัดการ
ศึกษาแบบเหมาจาย  

ขอ ๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ งเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

การใดที่ไมไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผานความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ  

หมวด ๑ 
ระบบการศึกษา 

ขอ ๖   ปการศึกษาใหเริ่มตนตั้งแตวันที่  ๑ มิถุนายนของทุกป และส้ินสุดลงในวันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคมของปถัดไป 

ขอ ๗   ระบบการศึกษา 
(๑)   มหาวิทยาลัย  จัดการศึกษาโดยการกํากับดูแลคณะและสาขาวิชาตางๆ คณะใดหรือ

สาขาวิชาใดมีหนาที่จัดการศึกษาหลักสตูรใด ใหจัดการศึกษาในหลักสูตรนั้นแกนักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย 
(๒)   การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค (Semester System)  โดยแบงเวลาศึกษาในป

การศกึษาหนึ่งๆ ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกต ิซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ คือ 
(ก)  ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester)  ตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปเปนเวลา  ๑๖ 

สปัดาหรวมท้ังเวลาสําหรับการสอบดวย 
(ข)  ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester)  ตั้ งแต เดือนพฤศจิกายนเปนตนไป 

เปนเวลา  ๑๖ สัปดาหรวมทั้งเวลาสําหรับการสอบดวย 
กําหนดวันเปดภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาค

การศึกษาฤดูรอน (Summer Session) ซึ่งเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ใชเวลาศึกษา ๘ สัปดาห รวมท้ังเวลา
สาํหรับการสอบดวย โดยใหเพิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

(๓)   สาขาวิชาตางๆ  จัดสอนรายวิชาที่อยูในความรับผิดชอบตามขอกําหนดของหลักสูตร 
รายวิชาหนึ่งๆ กําหนดปริมาณการศึกษาเปนจํานวนหนวยกิตและสอนรายวิชานั้นๆ ในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 

(๔) หนวยกิต   หมายถึง   หนวยที่ใชแสดงปริมาณการศึกษา    ในแตละรายวิชาจะมีจํานวน 
หนวยกิตกําหนดไว ตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) ภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมง ตอภาค
การศกึษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
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(ข) ภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ค) การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ง) การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดซึ่งไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงการ
หรอืกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(๕) รายวิชาหนึ่งๆ ประกอบดวย รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนช่ัวโมงทฤษฎี จํานวน
ชั่วโมงปฏิบัติ จํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา และคําอธิบายรายวิชาที่จะสอนในรายวิชานั้นๆ 

(๖) รายละเอียดของจํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาซ่ึงนับจากวันที่เปดภาค
การศกึษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสตูรนั้นๆ มีดังน้ี 

(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 

(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๕ ปการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 

(ค) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต         
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน ๖ ปการศึกษาสําหรับ   
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 

 
หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษา 
 ขอ ๘  ลักษณะและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูที่มีคณุวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสตูร 

(๒) เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจหรือโรคท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง 

ขอ ๙  การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ 
ระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆไป 

หมวด ๓ 

  การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน  

  ขอ ๑๐  การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
(๑)  ผูไดรับการคัดเลือกจะมีสภาพเปนนักศึกษา ตอเมื่อไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยั โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๒) การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตองดําเนินการดวยตนเอง พรอมทั้งชําระเงินคาจัดการศึกษา
และคาธรรมเนียมตางๆ ตามวัน เวลาและสถานท่ี ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๓) นักศึกษาตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงออกใหโดยสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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(๔) นักศึกษาจะมีอาจารยที่ปรึกษา ตามที่คณะแตงตั้ง 

  ขอ ๑๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

(๑) มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จ
กอนการเปดภาคการศึกษานั้นๆ 

(๒) ในกรณีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจํากัดจํานวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 

(๓) การงดการเรียนการสอนรายวิชาใดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบางแลว จะตองกระทํา
ภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา  
ฤดูรอน 

  ขอ ๑๒  การลงทะเบียนเรียน ใหกระทําตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิตและไม

เกิน ๒๒ หนวยกิต  สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต     
(๒) การลงทะเบียนเรียนเกินกวาที่กําหนดไวในขอ ๑๒ (๑) จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจาก

คณบดี แตตองไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาคการศึกษาเดียว  หากมี
ความจําเปนตองลงทะเบียนเรียนเกิน  ๒๕ หนวยกิต  ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนรายๆ ไป  จํานวน     
หนวยกิตสูงสุดนี้ไมรวมถึงรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต (AU) 

(๓) การลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๙ หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ จะกระทําไดเฉพาะกรณี
เจ็บปวยหรือมีเหตุอ่ืนๆที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและไดรับอนุญาตจากคณบดี   เวนแตเปนภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝกภาคสนาม หรือภาคการศึกษา
สดุทายที่จะสําเร็จการศึกษา 

(๔) นักศึกษาตองรับผิดชอบตอการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตามวัน เวลาและสถานที่ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดพรอมทั้งชําระเงินคาจัดการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษาและหนี้สินตางๆ ตามท่ี
มหาวิทยาลยักําหนด 

(๕) นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนไมสมบูรณ (I) ในภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา
และไมสามารถขอเปล่ียนระดับคะแนนไมสมบูรณไดทันในภาคการศึกษานั้น จะตองขอรักษาสภาพการเปน
นักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือขอเปล่ียนระดับคะแนนไมสมบูรณ ในภาค
การศกึษาถัดไป 

(๖) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษาและหัวหนา
สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 

(๗) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผูใดลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว จะตอง
ชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม(คาปรับ) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากเกินกวา ๒ สัปดาห นับจากวันท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ  นักศึกษาตองลาพักการศึกษา
และชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น 

(๘) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผูใดไมลงทะเบียนเรียน ไมขอลาพักการศึกษาภายใน  ๒ 
สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 
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(๙) สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามกําหนดใน
ประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม(คาปรับ) หากลงทะเบียนเรียนและชําระเงิน
ชากวากําหนดเกิน ๑ สัปดาหนับจากวันเปดภาค เปนอันหมดสิทธิเขาศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้น 

(๑๐)   ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติใหนักศึกษาผูใดท่ีถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตามขอ ๑๒ (๘) กลับเขาเปนนักศึกษาใหมได ในกรณีมีเหตุอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่ถูก
ถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาเปนระยะเวลาการลาพักการศึกษา  ทั้งนี้ตองไมพนกําหนดเวลา ๑ ป นับจาก
วันท่ีนักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเชนนี้นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมเสมือน
เปนผูลาพักการศึกษารวมทั้งคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่คางชําระตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๑๑)   การขอถอนคืนเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ใหเปนไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลยักําหนด 
   

               ขอ ๑๓  การขอเพ่ิมและถอนรายวิชาใหดําเนินการดังนี้ 
(๑)  การขอเพิ่มรายวิชาตองกระทําภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน

สปัดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 

(๒) การขอถอนรายวิชา ใหมีผลดังนี้ 
(ก) การขอถอนรายวิชาภายใน ๔ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน    

๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่ขอถอนจะไมปรากฏในระเบียน 

(ข) การขอถอนรายวิชาหลังจาก ๔ สัปดาหแรก แตยังอยูภายในระยะเวลา ๑๒ สัปดาห    
นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง ๒ สัปดาห แตยังอยูภายในระยะเวลา ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาค
การศกึษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน 

(ค) การขอถอนรายวิชาเมื่อพนระยะเวลา ๑๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 
หรือเมื่อพนระยะเวลา ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน F หรือ U ใน
รายวิชาที่ขอถอน 

(๓)  การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชา ตองไมขัดตอการลงทะเบียนเรียนใน ขอ ๑๒ (๑) และ (๒) 
  ขอ ๑๔  การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (AU) 

(๑) การศึกษาโดยไมนับหนวยกิตนี้ เมื่อนักศึกษาไดมีเวลาศึกษาครบรอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษา 
หากอาจารยผูสอนรายวิชานั้นพิจารณาแลวเห็นวานักศึกษาตั้งใจศึกษาและมีความรูผานเกณฑการประเมินผล 
ใหบันทึกระดับคะแนน AU ไวในระเบียน แตถานักศึกษามีเวลาเรียนไมครบรอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาให
อาจารยผูสอนบันทึกระดับคะแนน W ไวในระเบียน 

(๒) หนวยกิตของวิชาที่ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาเปนหนวยกิตสะสมและหนวย
กิตรวมของหลักสูตร 

(๓) นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตแลว นักศึกษาผูนั้นอาจ
ลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกเพ่ือเปนการนับหนวยกิตในภายหลังได 

(๔) มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบุคคลภายนอก ท่ีไมใชนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เขาศึกษาบาง
รายวิชาโดยไมนับหนวยกิตได โดยบุคคลน้ันตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูทางการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร และตองปฏิบัติตามขอบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยการนั้นๆ เชนเดียวกับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและตองชําระเงินคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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  ขอ ๑๕  การเทียบโอนรายวิชา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย      
วาดวยการเทยีบโอนผลการเรียน 

หมวด ๔ 

การลาของนกัศึกษา 

   ขอ ๑๖  การลาพักการศึกษา 
(๑) นักศึกษาอาจย่ืนคํารองตอคณบดีเพ่ือขออนุญาตลาพักการศึกษาตอเนื่องไดไมเกิน ๒ ภาค

การศกึษาปกติ ดังกรณีตอไปนี้ 
(ก)  ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารประจําการ 

(ข)  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดซึ่ งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 

(ค) ปวยตองพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทยเปนเวลานานเกินกวารอยละ ๒๐ ของเวลาศึกษา 
ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรบัรองแพทย 

(ง) มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา  ๑  
ภาคการศกึษาปกติ 

(๒) เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจําเปนตองลาพักการศึกษา ใหย่ืนคํารองตอคณบดีโดยเร็วที่สุด 

(๓)   ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน
หรือในภาคการศึกษาแรกที่ ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดีเปนกรณีพิเศษ 

(๔)   นักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาแลว เมื่อจะกลับเขาศึกษา ตองย่ืนคํารองขอกลับ
เขาศึกษาตอคณบดีกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  ๑  สัปดาห 

(๕)   การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา จะมีผลดังตอไปนี้ 
(ก) ถาวันที่ลาพักการศึกษาอยูในระหวาง ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน  รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไมปรากฏ
ในระเบียน 

(ข) ถาวันที่ลาพักการศึกษาพนกําหนด ๒ สัปดาหแรกแตยังอยูภายใน ๑๒ สัปดาหนับจาก
วันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือพนกําหนดสัปดาหแรกแตยังอยูภายใน ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ฤดูรอน  ใหบันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในระเบียนของภาคการศึกษานั้น 

     (ค)  ถาวันที่ลาพักการศึกษาพนกําหนด  ๑๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 
หรือพนกําหนด ๖ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนแลว  ใหบันทึกระดับคะแนน F หรือ U  ไว
ในระเบียนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ เวนแตกรณีที่นักศึกษาเจ็บปวยหรือมี
เหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานเชื่อถือได เมื่อนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพัก ใหบันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชา 
ท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

(๖) ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  หรือมีคําสั่งมหาวิทยาลัยใหลาพัก
การศกึษาเนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใด ๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น 
ภายหลังการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้นเปน
โมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาจัดการศึกษาให  แตนักศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพ
การเปนนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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(๗) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  หรือมีคําสั่งมหาวิทยาลัยใหลาพักการศึกษา
เนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใดๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น กอนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม เพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(๘) การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใดๆ หรือการกลับเขาศึกษาใหมหรือการถูกใหพัก
การศึกษาแลวแตกรณี ไมเปนเหตุใหสภาพการเปนนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกวาสองเทาของแผนการ
เรียนตามหลักสตูรนับแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน 

ขอ ๑๗  การลาปวย 

(๑)  การลาปวยแยกออกเปน  ๒ ประเภทดังนี้ 
(ก)  การลาปวยกอนสอบ หมายถึง นักศึกษาปวยกอนสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ และยังคง

ปวยอยูจนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งทําใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได 
(ข)  การลาปวยระหวางการสอบ หมายถึง นักศกึษาไดศึกษาจนครบระยะเวลาที่กําหนดใน

ภาคการศกึษาแลว แตเกิดปวยจนไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได 
(๒)  การลาปวยตาม (๑) นั้น  นักศึกษาตองย่ืนคํารองตอคณบดีภายใน ๑  สัปดาหนับจากวันที่

นักศึกษาเริ่มปวย พรอมดวยใบรับรองแพทย 
หมวด ๕ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขอ ๑๘  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา 

เพ่ือคณะใชเปนเกณฑในการจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษา โดยการประเมินผลในแตละรายวิชาใหกําหนดเปนระดับคะแนน (Grade) คาระดับ
คะแนนตอหนวยกิตและผลการศึกษา 

หมวด ๖ 
การพนสภาพการเปนนกัศกึษา 

ขอ ๑๙  การพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้ 
(๑)   ตาย 
(๒)   ลาออก 
(๓)   ขาดคุณสมบัติตามขอ ๘ 
(๔)   ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
(๕)   ถูกลงโทษใหออกหรือไลออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
(๖)   มหาวิทยาลยัประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เน่ืองจาก 

(ก) มีเวลาศึกษานอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลยั 

(ข) ไมลงทะเบียนเรียน และหรือไมชําระเงินคาจัดการศึกษา หรือคาธรรมเนียมการศึกษา
ในกําหนดเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๒ (๘) 

(๗) พนสภาพเนื่องจากผลการศึกษา ตามเกณฑดังนี้ 
(ก) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๒๐  เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ระหวาง 

๑ ถึง ๒๒  หนวยกิต 
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(ข) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๕๐  เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ระหวาง 
๒๓ ถึง ๖๐  หนวยกิต 

(ค) มีคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา  ๑.๗๕  เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ตั้งแต 
๖๑  หนวยกิต ข้ึนไป 

 นักศึกษาที่ศึกษาและผานการประเมินผลทุกรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและไดคา 
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๑.๙๐ ข้ึนไป แตไมถึง ๒.๐๐ ซึ่งผลการศึกษาไมเพียงพอที่จะรับการเสนอชื่อเพ่ือรับ
ปริญญา  ใหนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา A หรอืลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืน
ในหลักสูตรเพ่ือปรับคาคะแนนเฉล่ียสะสมใหถึง ๒.๐๐  ภายในกําหนด  ๓ ภาคการศึกษา รวมภาคการศึกษา
ฤดูรอน แตไมเกินระยะ เวลาการศึกษาตามขอ ๗ (๖) 

นักศึกษาผูใดที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษาในภาคการศึกษาใด 
ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคตอมาเปนโมฆะ และไมมีผลใดๆ 

(๘)  ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๗ (๖) 
หมวด ๗ 

การสําเร็จการศึกษา 
ขอ ๒๐  การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑)   นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรและมี

ผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ และผานการเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานหรือ
รายวิชาท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีลักษณะเปนการศึกษาคนควาหรือทดลอง มีการประยุกตใชวิชาชีพประกอบการ
ทํารายงานในลักษณะภาคนิพนธตามคูมือที่มหาวิทยาลัยกําหนด เมื่อผานการประเมินผลการศึกษาแลว 
นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณจํานวนหนึ่งเลมพรอมแผนบันทึกขอมูลตอสาขาวิชา จึงจะสําเร็จการศึกษา 

(๒)   กรณีนักศึกษาตามขอ ๑๙ (๗) วรรค ๒ ที่ไมประสงครับปริญญาตามหลักสูตรปริญญาตรีที่
ศึกษา ใหนํารายวิชาที่มีผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ไดแกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา ๓๐ 
หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๓ หนวยกิต  เสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปรญิญาของหลักสูตรนั้น 

หมวด ๘ 
การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา 

 ขอ ๒๑  นักศึกษาที่มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา และเปนผูที่ไมอยูใน
ระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีสทิธิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ดังน้ี 

(๑)   การขอรับปรญิญา ตองเปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามขอ ๒๐ (๑) 
(๒)   การขอรับอนุปริญญา ตองเปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามขอ ๒๐ (๒) 
ขอ ๒๒  การขอรบัปริญญา 
นักศึกษาตามขอ ๒๑  จะตองทําหนังสือตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดย่ืนตอคณะภายใน ๓๐ 

วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน ๑๕ วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนที่จะสําเร็จ
การศกึษา เพ่ือมหาวิทยาลยัเสนอขออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 
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 การทําหนังสือตามวรรคกอน จะตองกระทําทุกภาคการศึกษาจนกวานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้นๆ 

 นักศึกษาผูใดมิไดย่ืนหนังสือดังกลาว จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือ
อนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ 

 นักศึกษาตามขอ ๒๑ ที่มิไดย่ืนหนังสือดังกลาว จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติ
ปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษาน้ันๆ และจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปน
นักศึกษาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษาทําหนังสือย่ืนเพ่ือ
ขอรบัปริญญาหรืออนุปริญญา 

ขอ ๒๓  การเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา 
(๑)   เมื่อส้ินภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับปริญญาหรือ

อนุปริญญาตามหลักสูตรและขอกําหนดที่เก่ียวของ เพื่อขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
(๒)   นักศึกษาตามขอ ๒๒  ที่จะไดรับการเสนอชื่อเพ่ืออนุมตัปิริญญาหรืออนุปรญิญาจะตองชําระ

เงินคาข้ึนทะเบียนบัณฑิตตามประกาศมหาวิทยาลัย และชําระหนี้สินที่มีทั้งหมดตอมหาวิทยาลัย 
ขอ ๒๔  การอนุมัติปรญิญา 

 สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาทุกภาคการศึกษา  อนุมัติปริญญา
เกียรตนิิยม และอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมในภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

หมวด ๙ 
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม 

 ขอ ๒๕  ผูสําเร็จการศึกษาที่จะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑดังนี้ 

(๑)   ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา ๗๒ หนวยกิต สําหรับ 
หลักสูตร ๒-๓ ปการศกึษา หรอืไมต่ํากวา ๑๒๐ หนวยกิต สําหรบัหลักสูตร ๔ ปการศึกษา หรือ ไมต่ํากวา ๑๕๐ 
หนวยกิต สําหรับหลักสูตร ๕ ปการศึกษา 

(๒)   สาํเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ไมนับระยะเวลาที่นักศึกษา ขอลา 
พักการศกึษาตามขอบังคับนี้ 

(๓)   ตองไมมีระดับคะแนนต่ํากวา C และระดับคะแนน U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
(๔)   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม 

(๑) (๒) และ (๓) และมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๗๕  
(๕)   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม 

(๑) (๒)และ(๓) และคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ 
ขอ ๒๖  การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน 
(๑)   ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีเหรียญเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดน โดย

แยกเปนคณะ 
(๒)   เกียรตินิยมเหรียญทองใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ที่ไดคา

คะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุดในแตละคณะ 
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(๓)   เกียรตินิยมเหรียญเงินใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนที่สองและ
จะตองไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแตละคณะ ในกรณีผูสําเร็จการศึกษาไดคาคะแนนเฉล่ีย
สะสมสูงสุด แตไดรบัปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแตละคณะ ใหเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยม ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ 
ปการศึกษาละหนึ่งคร้ัง   และใหอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับ 
ท่ีเสนอขออนุมตัปิริญญาประจําภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่    ๕   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

       (ศาสตราจารยไชยยศ  เหมะรัชตะ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ภาคผนวก ข 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

............................................ 
  โดยที่เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใหการจัด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไวซ่ึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเปนไป
ตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงกําหนดใหมีการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย 
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับน้ีแทน 
  ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดมีหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณะ”  หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะที่มีหนาที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณบดี” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการในสวน
ราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความวา การนําผลการเรียนรู ซ่ึงเปนความรู ทักษะและ
ประสบการณของผูเรียนท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝก
อาชีพหรือจากประสบการณการทํางานมาประเมินเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๕  ใหอธิการบดี รักษาการตามขอบังคับนี้ ใหมีอํานาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอบังคับนี้ 
  กรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบตัิตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ขอ ๖  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ขอ ๗  ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อดําเนินการเทียบโอนผล 

การเรยีน ดังน้ี 
(๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ใหคณบดีแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคลองกับ

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการ   
(2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู

การศึกษาในระบบ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณบดีเปนประธานกรรมการ ผูแทนสถานประกอบการ หรือผูแทน
องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ และอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูรเปนกรรมการ 

ขอ ๘  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหนาที่ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนรูและ
ประเมินความรู ทักษะ และประสบการณตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

ขอ ๙  ผูขอเทียบโอนผลการเรียน ตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษา
อยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

ขอ ๑๐ คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

ขอ ๑๑  การเทียบโอนผลการเรียน ใหอยูในอํานาจของคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมตัิ 
หมวด ๒ 

การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ 
สวนท่ี ๑ 

การเทียบโอนระดับปริญญาตรี 
ขอ ๑๒  หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต ระหวาง 

การศกึษาในระบบ ระดับปริญญาตร ีมีดังนี้ 
(1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรอืเทียบเทาที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระการเรียนรูและจุดประสงคครอบคลุมไมนอยกวา

สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจํานวนหนวยกิตเทียบเทาหรือมากกวาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

(3) รายวิชาหรือกลุมวิชาที่จะนํามาเทียบโอนหนวยกิตตองมีระดับคะแนนไมต่ํากวา ค หรอื C  (ผล
การศกึษาพอใช) หรอืคาระดับคะแนน  2.๐ หรือเทียบเทา 

(4) รายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิตให เมื่อรวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตไมเกินสามในสี่ของ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร 

(5) รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(6) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
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ขอ 13  ใหผูขอเทียบโอนผลการเรียนย่ืนคํารองขอเทียบโอนพรอมหลักฐานภายในสิบหาวัน
นับจากวันที่ผูขอเทียบโอนข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา มิฉะน้ันใหถือวาสละสิทธ์ิและไมประสงคจะขอเทียบโอน            
ผลการเรียน และใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษา 

กรณีมีเหตุผลความจําเปนไมสามารถดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในดุลพินิจของคณบดีเปนผูพิจารณาการใหเทียบโอน แตตองไมเกินภาคการศึกษาท่ี 2  ใน
ปการศึกษานั้น 
  ขอ 14 ใหมีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดงันี้ 

(1) รายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอนให จะไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและ 
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยใหบันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไวสวนบนของรายวิชาท่ีเทียบโอน
ใหในใบแสดงผลการศึกษา 

(2) รายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอนให หากเปนหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพควบคุมและตอง 
ใชผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ใหกําหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีเทียบโอน เพ่ือนํามาคิดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยใหบันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits)  
ไวสวนทายรายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา 

สวนท่ี ๒ 
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  ขอ 1๕  หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต 
ระหวางการศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้   

(1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเทาที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระการเรียนรูและจุดประสงคครอบคลุมไมนอยกวา
สามในสี่ของรายวิชาท่ีขอเทียบโอน และมีจํานวนหนวยกิตเทียบเทาหรือมากกวาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย 

(3) รายวิชาหรือกลุมวิชาที่จะนํามาเทียบโอนหนวยกิตตองมีระดับคะแนนไมต่ํากวา ข หรือ B      
(ผลการศกึษาดี)  หรือคาระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเทา หรือไดรับระดับคะแนน S (สอบผาน/เปนที่พอใจ)  

(4) รายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิตให เมื่อรวมกันแลวตองมจํีานวนหนวยกิตไมเกินรอยละสี่สิบ 
ของจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ทั้งนี้ไมนับรวมหนวยกิตของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

(5) รายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไมนํามาคดิคาระดับคะแนนเฉล่ีย 
  (6) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ หรอืวิชาการคนควาอิสระ ตามหลักสตูรที่เขาศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
  ขอ 1๖  ใหผูขอเทียบโอนผลการเรียนย่ืนคํารองขอเทียบโอนพรอมหลักฐานภายในสิบหาวัน
นับจากวันที่ผูขอเทียบโอนข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา มิฉะนั้นใหถือวาสละสิทธ์ิและไมประสงคจะขอเทียบโอน ผล
การเรียน  และใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนดําเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษา 
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ขอ 1๗  การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอนให 
จะไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม โดยใหบันทึกอักษร “TC” 
(Transfer Credits)  ไวสวนบนของรายวิชาที่เทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา 

 
หมวด 3 

การเทียบโอนผลการเรียนจากการศกึษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูการศึกษาในระบบ 

สวนท่ี ๑ 
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี 

  ขอ 18 หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรูและใหหนวยกิตจาก
การศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(1) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรูจะกระทําไดโดยการทดสอบมาตรฐาน            
การทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ และ    
การประเมินแฟมสะสมงาน 

(2) การเทียบโอนความรูเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาตามหลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดย
รายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอนใหเมื่อรวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

(3) การขอเทียบโอนความรูเปนรายวิชาหรอืกลุมวิชาของสาขาวิชาใด ใหสาขาวิชานั้นเปน    
ผูกําหนดวิธีการและการดําเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรูนั้นตองรับผลการประเมินเทียบได         
ไมต่ํากวาระดับคะแนน ค หรือ C  (ผลการศึกษาพอใช) หรือคาระดับคะแนน 2.0 จึงจะใหนับจํานวน          
หนวยกิตรายวิชาหรือกลุมวิชานั้น 

(4) รายวิชาที่เทียบโอนให จะไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไวสวนบนของรายวิชาที่เทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา  เวนแตหลักสูตรที่
มีองคกรวิชาชีพควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดขององคกรวิชาชีพนั้น 
  ขอ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ใหบันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังน้ี 

(1) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐานใหบันทึกอักษร “CS”  (Credits from Standardized Tests) 
(2) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกอักษร “CE” 

(Credits from Examination) 
(3) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ  

ใหบันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
(4) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินแฟมสะสมงาน ใหบันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio) 

  การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ใหบันทึกไวสวนทายของรายวิชา
หรือกลุมวิชาท่ีเทียบโอนให เวนแตหลักสูตรท่ีมีองคกรวิชาชีพควบคุม  และตองใชผลการเรียนประกอบการ    
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหกําหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุมวิชาเพื่อนํามาคิดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไวสวนทายรายวิชา
ท่ีเทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา 
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สวนที่ ๒ 
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ ๒0 หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรูและใหหนวยกิตจาก
การศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

(1) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรูกระทําไดโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี
ประกอบดวยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน การสอบขอเขียน การสอบ
สมัภาษณ การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝกอบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆ การประเมินแฟมสะสมงาน 
การแสดงผลงานอันเปนที่ประจักษ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดวิธีการประเมินในรูปแบบอ่ืน
ก็ไดที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับปรัชญาของแตละหลักสูตร 

(2) การเทียบโอนความรูเปนรายวิชาที่มีหนวยกิตให เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละสี่สิบ
ของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท้ังหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ไมนับรวมหนวยกิตของวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ 

(3) การเทียบโอนความรู  ตองไดรับผลการประเมินเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน B
(ผลการศึกษาดี) หรือคาระดับคะแนน 3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจํานวนหนวยกิตที่ขอเทียบโอนได 

(4) รายวิชาท่ีเทียบโอนให จะไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและคาระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสม 

ขอ ๒1 ใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก 
ท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือใหผูขอเทียบโอนไดทราบจํานวนรายวิชาที่เทียบโอนไดและรายวิชาที่ตอง
ศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสตูร 

ขอ ๒2 การบันทึกผลการเทียบโอน ใหบันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังน้ี 
(1) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทกึอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)
(2) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกอักษร “CE”

(Credits from Examination) 
(3) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆ ให

บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
(4) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินแฟมสะสมงาน ใหบันทึกอักษร “CP” (Credits from

Portfolio) 
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคกอน ใหบันทึกไวสวนบนของรายวิชาที่

เทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  255๙ 

(ศาสตราจารยไชยยศ  เหมะรัชตะ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 





ภาคผนวก ค 

ตารางสรุปเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)   คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รายละเอียดสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
และตารางเปรียบเทียบเน้ือหาสาระการปรับปรุง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สาเหตุในการปรับปรุงแกไข 

การพัฒนาหลักสูตรไดดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ควบคูกับรางแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 25670) 
และยังคงยึดตามแนวทางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 เพ่ือใหรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัย 
สอดรับกับแนวความคิดมีไปในทิศทางของเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งทางดานการเกษตร 
การทองเที่ยว ยานยนตไฟฟา ดานสาธารณสขุ ดานการคาและโลจิสติกส  อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการ
ดิจิทัล โดยทางหลักสูตรมุงเนนการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ใหมีทักษะวิชาชีพสามารถนําไปใชจริงในสถานประกอบการทั้งทางภาครัฐและเอกชน ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยางสม่ําเสมอ ยัง
ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนรายวิชาใหสอดรับพันธะกิจของมหาวิทยาลัยที่มุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ
ระดับสากล 

สาระในการปรับปรุงแกไข 

การปรับปรุงสาระและการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีสาระในการปรับปรุงเน้ือหาตาง ๆ ประกอบดวย วัตถุประสงค จํานวนหนวย
กิตรวมตลอดหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รายวิชาเรียน และคําอธิบาย
รายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer 

Engineering 

ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer 

Engineering 

ช่ือปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
ชื่อยอ (ไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
ชื่อยอ (อังกฤษ) :  B. Eng. (Computer Engineering) 

ช่ือปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
ชื่อยอ (ไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
ชื่อยอ (อังกฤษ) :  B. Eng. (Computer Engineering) 

วัตถุประสงคหลักสูตร วัตถุประสงคหลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความเขาใจในดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
2.  ผลิตบัณฑิตท่ีมี ความรู คูคุณธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ 
3.  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีพึงประสงคของสังคมและตลาดงาน

อุตสาหกรรม ราชการ และเอกชน 
4.  ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถเรียนรูการเปล่ียนแปลงและประยุกตใช

เทคโนโลยีในอนาคต 

1. เ พ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  คูคุณธรรม และจรรยาบรรณตาม        
หลักวิชาชีพ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความเขาใจในดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูพ้ืนฐานในศาสตรท่ีเก่ียวของท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติอยูใน  เกณฑดี สามารถประยุกตไดอยางเหมาะสม   
ในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอในระดับสงูข้ึน 

4. เ พ่ือผลิต บัณฑิตคิด เปน ทําเป น และเลือกวิ ธีการแก ปญหา              
ไดอยางเปนระบบและเหมาะสม 

5. เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีพึงประสงคของสังคมและตลาดงาน
อุตสาหกรรม ราชการ และเอกชน 

 
โครงสรางหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย  
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
1.3 กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร 
1.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.6 กลุมวิชาบูรณาการ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  
2.3 กลุมวิชาเสรมิสรางประสบการณในวิชาชีพ 
2.4 กลุมวิชาชีพเลือก 
3. กลุมวิชาเลือกเสรี 
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หนวยกิต 
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หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย  
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
1.3 กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร 
1.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.6 กลุมวิชาบูรณาการ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 
2.3 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 
2.4 กลุมวิชาชีพเลือก 
3. กลุมวิชาเลือกเสรี 
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หนวยกิต 
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จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                        142  หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                     134  หนวยกิต 

รายวิชาที่มีการตัดออกในแตละกลุมวิชา/หมวดวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2559) 

รายวิชาที่มีการตัดออกในแตละกลุมวิชา/หมวดวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2564) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
จํานวน 12 รายวิชา หนวยกิตรวม 30 หนวยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
จํานวน 10 รายวิชา หนวยกิตรวม 30 หนวยกิต มีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 
ตัดออกจากกลุมวิชาจํานวน 8 รายวิชา 
ST2041103 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-2-1) 
ST2051108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร 1(0-2-1) 
ST2051109 ฟสิกส 2 สําหรบัวิศวกร 3(3-0-6) 
ST2051110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร 1(0-2-1) 
EN2031101 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 1 3(1-6-2) 
EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 
EN2041101 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 คอมพิวเตอร 
เพ่ิมเขามาในกลุมวิชาจํานวน 6 รายวิชา 
EN2041102 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)  
EN2041103 วงจรดิจิทลัลอจิก 3(2-2-5) 
EN2041104 คณิตศาสตรดิสครีต  3(3-0-6) 
EN2041105 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีการ 3(2-2-5)  
EN2041206 คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล 3(2-2-5) 
EN2041207 สัญญาณและระบบ 3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  
จํานวน 29 รายวิชา หนวยกิตรวม 60 หนวยกิต  

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 
จํานวน 17 รายวิชา หนวยกิตเลือกรวม 9 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  
จํานวน 25 รายวิชา หนวยกิตรวม 55 หนวยกิต มีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 
ตัดออกจากกลุมวิชาจํานวน 5 รายวิชา 
EN2042204 ปฏิบัติการโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีการ 1(0-3-0) 
EN2042312 ปฏิบัติการซอฟตแวรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร1(0-3-0) 
EN2042307 เครือขายแบบทีซีพีไอพี 3(2-2-5) 
EN2042311 ปฏิบัติการเครือขายและการต้ังคาขั้นสูง 1(0-3-0) 
EN2042103 ปฏิบัติการวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-0) 
เพ่ิมเขามาในกลุมวิชาจํานวน 9 รายวิชา 
EN2042302 ปญญาประดิษฐ  3(2-2-5) 
EN2042403 วิทยาศาสตรขอมูล 3(2-2-5) 
EN2043101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
EN2043202 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
EN2044203 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 1(0-3-0) 
EN2044204 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4 1(0-3-0) 
EN2045304 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
EN2045306 การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโคร 3(2-2-5) 

โพรเซสเซอร 
EN2045307 การออกแบบตัวประมวลผล 3(2-2-5) 
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 
จํานวน 14 รายวิชา หนวยกิตเลือกรวม 6 หนวยกิต มีการเปลี่ยนแปลง
ดังน้ี 
ตัดออกจากกลุมวิชาจํานวน 5 รายวิชา 
EN2042405 การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโคร 3(2-2-5) 

โพรเซสเซอร 
EN2042409 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 
EN2042412 การประมวลผลแบบกริด 3(3-0-6) 
EN2042414 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 3(2-2-5) 
EN2042416 การประมวลผลแบบขนาน  3(2-2-5) 
เพ่ิมเขามาในกลุมวิชาจํานวน 2 รายวิชา 
EN2047306 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟตแวร  3(2-2-5) 
EN2047307 การดแูลแพลตฟอรมระบบ 3(2-2-5) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกติ 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต

ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ระดับปรญิญาตรี 

เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยไมซ้ํ ากับรายวิชาท่ีศึกษามาแล วในระดับ 
ปริญญาตรี และตองไมเปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต หรือเลือกศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอื่นท่ีมีความรวมมือ ท้ังนี้ข้ึนอยูดุลพินิจและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

รายวิชาที่มีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
1. หมวดศึกษาท่ัวไป
โครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2559)

1. หมวดศึกษาท่ัวไป
โครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2564)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 2. หมวดวิชาเฉพาะ

EN2042102 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) EN2041102 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 
ความรูพ้ืนฐานทางวงจรไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับ คุณสมบัติของวัสดุทางอิเล็กทรอนิกส ไดโอด 
ทรานซิสเตอรชนิดสองขั้วและมอสเฟต ออปแอมปและ
การออกแบบวงจรขยาย การแปลงระหวางสัญญาณ 
แอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

พ้ืนฐานของวงจรไฟฟ า การวิเคราะห วงจรไฟฟ า
กระแสตรง ตัวเก็บประจุและตัวเหน่ียวนํา อุปกรณสาร
ก่ึงตัวนําไดโอด ทรานซิสเตอรชนิดบีเจที ทรานซิสเตอร
มอส ออปแอมปและการประยุกตใชงาน 
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EN2041201  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) EN2041101 
 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
แนวคิดคอมพิวเตอร ประวัติการเขียนโปรแกรม สวนตอ
ประสานผูใชงาน สวนตอประสานการสรางโปรแกรม สวน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอตฟแวร แนวคิดการ
ประมวลผล EDP อันตรกิริยา การออกแบบโปรแกรม 
พื้นฐานอัลกอริทึม และระเบียบวิธีการพัฒนา ขอมูล ตัว
แปร พ้ืนฐานโครงสรางขอมูล โครงสรางควบคุม การวนซํ้า 
แฟมขอมูลและฟงกชันในโปรแกรมมิ่งภาษาระดับสูง 
พรอมดวยการสาธิตและทดลองในหองปฏิบัติการ 

ระบบคอมพิวเตอร  การศึกษากิริยาระหวางฮารดแวร
และซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
วิ ธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขี ยน
โปรแกรมดวยภาษาระดับสูง 
 
 
 
 

EN2042101 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 1(0-3-0) EN2044101 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 1(0-3-0) 
ความรูพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมไฟฟา เคร่ืองมือวัดทาง
ไฟฟา เคร่ืองมือสําหรับการออกแบบแผนวงจรพิมพและ 
กระบวนการสรางแผนวงจรพิมพ การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน สวนประกอบของคอมพิวเตอรและ
การติดต้ังระบบปฏิบัติการ การบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 

ความรูพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมไฟฟา เคร่ืองมอืวัดทาง
ไฟฟา เคร่ืองมือสําหรับการออกแบบแผนวงจรพิมพและ 
กระบวนการสรางแผนวงจรพิมพ การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 

EN2042306 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 1(0-3-0) EN2044102 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 1(0-3-0) 
ฝกปฏิ บัติการ ใช ง านเครื่ อ งมื อทางดาน วิศวก รรม
คอมพิวเตอร การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ
สมัยใหม หลักการพ้ืนฐานของหุนยนต การประกอบ
หุนยนตขนาดเล็ก การควบคุมแบบอัตโนมัติ   การ
โปรแกรมหุนยนตเบ้ืองตน 

ฝกปฏิบัติการในเ น้ือหา ท่ี เ ก่ียว กับการ โปรแกรม
โครงสรางขอมูล สวนประกอบของคอมพิวเตอร และ
การติดต้ังระบบปฏิบัติการ การบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 

EN2042301 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) EN2044205 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
โครงสรางระบบปฏิบัติการ กระบวนการ สายโยงใย การ
ประสานเวลากระบวนการ กําหนดการของตัวประมวลผล
กลาง การติดตาย หนวยความจําหลัก หนวยความจํา
เสมือน โครงสรางหนวยเก็บมวลสูง โครงสรางหนวยเก็บ
มวลสูง สวนตอประสานกับระบบแฟม การทําใหเกิดผล
ของสวนตอประสาน ระบบรบัเขาและสงออก การปองกัน 
ความม่ันคง 

โ ค ร งส ร า ง ข อ ง ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก าร จั ด ก า ร
หนวยความจําและหนวยความจําเสมือน การทํางาน
พรอมกัน การจัดการอุปกรณ  การจัด ลําดับและ       
การจายงาน ระบบแฟมข อมูล  ความมั่นคงและ        
การป อง กัน การประ เมิ นสมรรถนะของ ระบบ 
ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง เทคโนโลยีเสมือนจริง
และการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

EN2042405 การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโคร
โพรเซสเซอร 

3(2-2-5) EN2045306 การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโคร
โพรเซสเซอร 

3(2-2-5) 

เซนเซอร ทรานสดิวเซอร และตัวกระทําในระบบ เงื่อนไข
สัญญาณ อุปกรณและเทคนิค สําหรับระบบเชื่อมตอ
อินพุต/เอาตพุต รูปแบบการสงขอมูล การแปลงแอนาลอก
เปนดิจิทัลและการแปลงดิจิ ทัลเปนแอนาลอก ระบบ
เชื่อมตอสําหรับไมโครโพรเซสเซอร โมดูลฝงตัวและไอโอที 
ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการโปรแกรม 
ควบคุมทํางานและการออกแบบ 

ระบบการวัด เซนเซอร แทรนสดิวเซอร และอุปกรณ
การกระตุน การปรับสภาพสัญญาณ การแปลงสัญญาณ
ระหวางแอนะล็อกและดิจิทัล การเชื่อมตอและเทคนิค
การใชงาน ฟลดบัสอุตสาหกรรม การทํางานโมดูลฝงตัว
และการตอประสานโมดูล IoT การออกแบบโปรแกรม
เพื่อทาํงานผานอินเทอรเฟซและการประยุกตใชงาน 
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รายวิชาใหมในหลักสูตร 

1. หมวดศึกษาท่ัวไป
โครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2564)

2. หมวดวิชาเฉพาะ

EN2042404 วิทยาศาสตรขอมูล 3(2-2-5)
ความรูพื้นฐานเก่ียวกับขอมูล สารสนเทศ และความรู
เคร่ืองมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะห
ขอมูล การรวบรวมขอมูล การเต รียมขอมูลก อน
การประมวลผล จินตทัศนขอมูล วิธีการทางสถิติสําหรับ
การวิเคราะหขอมูล การเรียนรูของเคร่ือง นิยามและ
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับขอมูลขนาดใหญ เทคโนโลยีและ
เครื่องมือสําหรับวิเคราะหและจัดการขอมูลขนาดใหญ
การประยุกตใชวิทยาศาสตรขอมูลในงานวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม

EN2043101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
แนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบวัตถุ วัตถุและคลาสการ
กําหนดคาเริ่มตนและการทําลายวัตถุ การกําหนดความ
รับผิดชอบ แนวคิดเชิงนามธรรม การหอหุม การสืบ
ทอด การทับซอนและโอเวอรโหลด ภาษาจาวาขั้น
แนะนํา แนวคิดการเขียนโปรแกรมของการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุและการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

EN2043202 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3(2-2-5)
วัฏจักรชีวิตของระบบ การบริหารโครงการ การวางแผน
โครงการ การศึกษาความเปนไปได แบบจําลองเชิงธุรกิจ
ความตองการระบบ การนิยามปญหา การกําหนดความ
ตองการ การวิเคราะหระบบและแบบจําลอง กลยุทธ
การวิเคราะห ภาษายูเอ็มแอล แบบจําลองเชิงฟงกชัน
แบบจําลองเชิงโครงสราง แบบจําลองเชิงพฤติกรรม
การออกแบบระบบ หลักการการออกแบบ การ
ออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานและ สถาปตยกรรมระบบ
การออกแบบสวนตอประสานผูใช

EN2044203 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 1(0-3-0)
ฝกปฏิบัติการโปรแกรมท่ีเก่ียวของกับอุปกรณเคล่ือนที่
สมัยใหม การพัฒนาและทดสอบโปรแกรมประยุกต
สําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี

EN2044204 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4 1(0-3-0)
ฝกปฏิบัติการในเนื้อหาท่ีเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของ
หุนยนต การประกอบหุนยนต   ขนาดเล็ก การควบคุม
แบบอัตโนมัต ิการโปรแกรมหุนยนตเบ้ืองตน

EN2045304 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)
หลักการของของไอโอที โพรโทคอลและการเชื่อมตอ
เว็บเอพีไอ ขอมูลและการวิเคราะห  การออกแบบสวน
ตอประสานกับผูใช ความปลอดภัยของไอโอที
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EN2045307 การออกแบบตัวประมวลผล 3(2-2-5) 
พื้นฐานดิจิทัล การออกแบบและทดสอบวงจรตรรกะ
ดิ จิ ทั ลด ว ยภาษาบรรย ายฮ า ร ด แ วร  ก า รสร า ง
องคประกอบของตัวประมวลผล สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร การสรางสถาปตยกรรมยอยคอมพิวเตอร 
ระบบหนวยความจํา ระบบอินพุตและเอาตพุต และ
ไมโครคอนโทรลเลอร 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 
ช้ันปที่ 1 ช้ันปท่ี 1 

1. เขี ยนโปรแกรมเพื่ อแก ปญหาโจทยจ ากสมการ พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร ไฟฟา

2. คํานวณหาคําตอบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร จากสมการพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร ไฟฟาและดิจิทัลได

ช้ันปที่ 2 ช้ันปท่ี 2 
1. ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร  ตามขั้นตอนการพัฒนา โดยใช

หลักการและเครื่องมือตาง ในการพัฒนาซอฟตแวร
2. เขียนชุดคําส่ังเพื่อสั่งงานระบบปฏิบัติการในฐานะของผูดูแลระบบ

คอมพิวเตอร
3. อธิบายสัญญาณทางไฟฟา และรูปแบบการส่ือสารขอมูล

ช้ันปที่ 3 ช้ันปท่ี 3 
1. เขียนคําสั่งเพ่ือจัดการฐานขอมูลโดยใชชุดคําสั่ง SQL
2. ตั้งคาอุปกรณเครือขายตามสถานการณท่ีกําหดได
3. อธิบายและแกไขปญหาของอุปกรณเครือขาย และการเชื่อมตอระบบ

เครือขายได
4. สรางชิ้นงานเพ่ือควบคุมอุปกรณ โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ระบบ

คอมพิวเตอรแบบฝงตัว
5. ออกแบบตัวประมวลผลโดยใชภาษา HDL

ช้ันปที่ 4 ช้ันปท่ี 4 
1. ออก แ บ บแ ล ะ พั ฒน า ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม โ ด ย ใ ช ค อม พิ ว เ ต อ ร

ไมโครคอนโทรลเลอร ระบบคอมพิวเตอรแบบฝงตัวได
2. ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรบนคอมพิวเตอร อุปกรณสมารตโฟน

ได
3. สรางตนแบบชิ้นงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดานธุรกิจ

และอุตสาหกรรม



ภาคผนวก ง 

ตารางความสัมพันธของเนื้อหาดานองคความรูตามมาตรฐานคณุวุฒิ 

สาขาวิชากับรายวิชาในหลักสูตร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ตารางความสัมพันธของเนื้อหาดานองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชากับรายวิชาในหลักสูตร 

(หลักสูตรท่ีมี มคอ.1) 

องคความรูเฉพาะทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 รายวิชาในหลักสูตรใหม/ปรับปรุง สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพวิเตอร พ.ศ. 2565 

(1) ดานพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม (Programming 
Fundamentals) 

- Programming Paradigms  
- Programming Constructs 
- Algorithms and Problem-solving  
- Recursion 
- Event Driven and Concurrent Programming  
- Object-oriented Programming 
- Using API 

EN2041101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร                          3(2-2-5) 
EN2043101 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
   

  

(2) ดานคณติศาสตรทางคอมพิวเตอร (Computer 
Mathematics) 

- Functions, Relations and Sets  
- Basic Logic 
- Proof Techniques  
- Basics of Counting 
- Graphs and Trees  
- Continuous and Discrete Probability 
- Recursion  
- Probability 
- Expectation  
- Sampling Distribution 
- Stochastic Processes  
- Estimation 
- Hypothesis Tests  
- Correlation and Regression 

EN2041104 คณติศาสตรดิสครีต 3(3-0-6) 
EN2041105 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีการ 3(2-2-5) 
    

(3) ดานอิเล็กทรอนิกส (Electronics) 
- Electronic Properties of Materials  
- Interfacing Logic Families and Standard 
Buses 
- Diodes and Diode Circuits  
- Operational Amplifiers 
- MOS Transistors and Biasing  
- Circuit Modeling and Simulation 
- MOS Logic Families  
- Data Conversion Circuits 
- Bipolar Transistors and Logic Families  
- Electronic Voltage and Current Sources 
- Design Parameters and Issues  
- Amplifier Design 

EN2041102 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 
EN2045306 การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสาน

ไมโครโพรเซสเซอร 
3(2-2-5) 

EN2045307 การออกแบบตัวประมวลผล 3(2-2-5) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

องคความรูเฉพาะทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 รายวิชาในหลักสูตรใหม/ปรับปรุง สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพวิเตอร พ.ศ. 2565 

- Storage Elements  
- Integrated Circuit Building Blocks 

(4) ดานตรรกศาสตรดิจิทัล (Digital Logic) 
- Switching Theory  
- Digital Systems Design 
- Combinational Logic Circuits  
- Modeling and Simulation 
- Modular Design of Combinational Circuits  
- Formal Verification 
- Memory Elements  
- Fault Models and Testing 
- Sequential Logic Circuits  
- Design for Testability 

EN2041103 วงจรดิจิทัลลอจิก 3(2-2-5) 
   
    

(5) ดานโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures 
and Algorithms) 

- Basic Algorithmic Analysis  
- Computing Algorithms 
- Linked List, Queues, Stacks  
- Distributed Algorithms 
- Binary Tree, B-Tree, Heap  
- Algorithmic Complexity 
- Algorithmic Strategies  
- Basic Computability Theory 

EN2041105 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีการ 3(2-2-5) 
   
    

(6) ดานโครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
(Computer Architecture and Organization) 

- Fundamentals of Computer  
- Processor Systems Design 
- Computer Arithmetic  
- Organization of the CPU 
- Memory System Organization and 
Architecture 
- Performance 
- Interfacing and Communication  
- Distributed System Models 
- Device Subsystems  
- Performance Enhancements 

EN2045201 องคประกอบคอมพิวเตอรและ
ภาษาแอสเซมบลี 

3(2-2-5) 

EN2045305 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
EN2045307 การออกแบบตัวประมวลผล 3(2-2-5)  

(7) ดานระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) 
- Design Principles  
- Memory Management 
- Concurrency  
- Device Management 

EN2044205 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)   คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

องคความรูเฉพาะทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 รายวิชาในหลักสูตรใหม/ปรับปรุง สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพวิเตอร พ.ศ. 2565 

- Scheduling and Dispatch
- Security and Protection
- File systems
- System Performance Evaluation

(8) ดานระบบฐานขอมูล
- Database Systems
- Relational Database Design
- Data Modeling
- Transaction Processing
- Relational and Distributed Databases
- Database Query Languages
- Physical Database Design

EN2042301 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

(9) ดานวิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)
- Software Processes
- Software Tools and Environments
- Software Requirements and Specifications
- Language Translation
- Software Design
- Software Project Management
- Software Testing and Validation
- Software Fault Tolerance
- Software Evolution

EN2043202 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
EN2043303 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

(10) ดานเครือขายคอมพิวเตอร
- Communications Network Architecture
- Wireless and Mobile Computing
- Communications Network Protocols
- Performance Evaluation
- Local and Wide Area Networks
- Data Communications
- Client-server Computing
- Network Management
- Data Security and Integrity
- Compression and Decompression

EN2041206 คอมพิวเตอรและการส่ือสารขอมูล 3(2-2-5) 
EN2044306 เครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
EN2044308 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร

และสารสนเทศ 
3(2-2-5) 





ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)   คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล นายเกรียงไกร เหลืองอําพล 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ประวัติการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปที่จบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 2544 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ค.อ.บ. คอมพิวเตอร 2538 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนยกลางสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล 
การฝกอบรม - “การใชงานโปรแกรม Matlab ออนไลน”, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 10

กุมภาพันธ 2564

- “โครงการการสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร”, สถาบันวิจัยและพัฒนา วันท่ี 27 เมษายน 2564

สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ศนูยพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-665-3777, 02-665-3888 ตอ 8339 
อีเมล : kriengkri.l@rmutp.ac.th 

ตําแหนงปจจุบัน 
ตําแหนงบริหาร 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ประวัติการทํางาน - พ.ศ.2559 – ปจจุบัน อาจารยประจํา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- พ.ศ.2538 – 2559 บรรจุ เปนขาราชการ ตําแหนงอาจารยประจํา แผนกเทคนิค
คอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ

ประสบการณ ในด าน
ปฏิบัติการ 

- CompTIA A+

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย

บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 
1. K. Wasayangkool S. Dangsri, E Chootieng, K. Langampol, K. Srisomboon, and

W. Lee “Moisture Prediction System with LSTM Technique for Cactus Farm”,
The 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics,
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-
CON2021), Chiang Mai, Thailand, May, 2021, pp. 144-147

2. K. Langampol, K. Srisomboon, K. Wasayangkool and W. Lee “Applied
Switching Bilateral Filter for Color Images under Mixed Noise”, International
Electrical Engineering Congress (iEECON2 0 2 1 ) , March, 2 0 2 1 , Pattaya,
THAILAND, pp. 424-427.
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)   คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล นายวรินทร สดุคนึง 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ประวัติการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

Ph.D. Computer 
Engineering 

2012 University of Wisconsin-Madison, USA. 

M.S.E.E. Electrical 
Engineering 

2009 University of Wisconsin-Madison, USA. 

วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2546 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบัง 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 2541 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
การฝกอบรม 
สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ศนูยพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-665-3777, 02-665-3888 ตอ 8337 
อีเมล : warin.s@rmutp.ac.th 

ตําแหนงปจจุบัน 
ตําแหนงบริหาร 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
ผูชวยอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผน 

ประวัติการทํางาน - พ.ศ.2564 – ปจจุบัน ผูชวยอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

- พ.ศ.2563 – 2564 ผูชวยอธิการบดีฝายดิจิทัลเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและภาคีความ
รวมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- พ.ศ.2562 – 2563 ผูชวยอธิการบดีดานวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-
มงคลพระนคร

- พ.ศ.2560 – ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- พ.ศ.2555 – 2555 ผูชวยสอนวิชา Digital Engineering Laboratory, Department of
Electrical and Computer Engineering, University of Wisconsin-Madison

- พ.ศ.2547 – 2549 รองผูอํานวยการสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- พ.ศ.2545 – 2549 หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- พ.ศ.2541 – 2560 อาจารย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตอ) 

ประสบการณในดาน
ปฏิบัติการ 

-  พ.ศ.2564 ผูชวยผูเช่ียวชาญดานฐานขอมูล, โครงการงานจางท่ีปรกึษาเพื่อพัฒนาระบบ O-D 
Survey โดยใชเทคนิค Big Data และศึกษาความเปนไปไดในการคิดคาผานทางพิเศษตาม
ระยะทาง( Distance Based) สําหรับระบบเก็บคาผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC),    
การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

-  พ.ศ.2564 เจาหนาท่ีกลุมงานวิศวกรรม, โครงการงานสนับสนุนการปฏิบัติงานและปรับปรุง
ระบบตรวจสอบรายไดการจัดเก็บคาธรรมเนียมผานทางอัตโนมัติแบบไมมีไมก้ัน (M-Flow), 
กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง กรมทางหลวง 

-  พ.ศ.2560 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมคอมพิวเตอร, โครงการศึกษา
เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการขอมูลศูนย สําหรับการประชาสัมพันธ และ
เผยแพรขอมูลแบบบูรณาการ, สํานักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

วารสารวิจัย ระดับนานาชาติ   
1. W. Sootkaneung, S. Howimanporn, and S. Chookaew, “Temperature Effects on 

BTI and Soft Errors in Modern Logic Circuits,” Microelectronics Reliability,     
vol. 87, August, 2018, pp. 259-270. 

บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดบันานาชาติ 
1. S. Chookaew, S. Howimanporn, S. Hutamarn, and W. Sootkaneung, 

"Implementation of Multimedia-based Inquiry Learning to Promote Students' 
Understanding of Automated Factory Systems and Their Perceptions," in 
Proceedings (volume 2) of the 28 th International Conference on Computers 
in Education, (ICCE), Virtual, Online, November, 2020, pp. 394-399. 

2.  S. Chookaew, C. Silawatchananai, S. Hutamarn, S. Howimanporn, W. 
Sootkaneung, and C. Wongwatkit, "An Investigation of Vocational Students’ 
Attitude Towards STEM Robotic Activities," in Proceedings (volume 2 )  of the 
27 th International Conference on Computers in Education, (ICCE), Kenting, 
Taiwan, December, 2019, pp. 134-138. 

3. S. Chookaew, S. Howimanporn, and W. Sootkaneung, " A Practical Technology-
enhanced Approach for Programmable Logic Controller (PLC) Training Course," 
in Proceedings of the 11th International Conference on Education Technology 
and Computers, (ICETC), Amsterdam, Netherlands, October, 2 0 1 9 , pp. 1 1 5 -
119. 

4.  S. Chookaew, S. Howimanporn, P. Pratumsuwan, W. Sootkaneung, and C. 
Wongwatkit, "Improving Pre-service Engineering Teacher's Teaching Skills with 
a Blended Micro-teaching Technique," in Proceedings of the International 
Symposium on Educational Technology, (ISET), Hradec Kralove, Czech 
Republic, July, 2019, pp. 215-219. 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตอ) 

5. S. Howimanporn, S. Chookaew, and W. Sootkaneung, "Implementation of PSO
Based Gain-Scheduled PID and LQR for DC Motor Control Using PLC and
SCADA," in Proceedings of the International Conference on Control and Robots
(ICCR), Hong Kong, September, 2018, pp. 52-56.

6. S. Howimanporn, S. Chookaew, and W. Sootkaneung, "Design of PLC for Water
Level Control Employing Swarm Optimization-Based PID Gain Scheduling," in
Proceedings of the International Conference on Control and Robots (ICCR),
Hong Kong, September, 2018, pp. 63-67.

7. S. Howimanporn, S. Chookaew, and W. Sootkaneung, "Implementation of
Swarm Based Gain Scheduling for 2 D Inverted Pendulum Using PLC," in
Proceedings of the 7 th International Congress on Advanced Applied
Informatics (IIAI-AAI), Yonago, Japan, July, 2018, pp. 630-633.

8.  S. Chookaew, S. Howimanporn, P. Pratumsuwan, S. Hutamarn, W.
Sootkaneung, and C. Wongwatkit, "Enhancing High-School Students'
Computational Thinking with Educational Robotics Learning," in Proceedings
of the 7 th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI),
Yonago, Japan, July, 2018, pp. 204-208.
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)   คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล นายสิทธิศักด์ิ วรดิษฐ 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ประวัติการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2548 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
วศ.บ. วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร 

2536 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร 

การฝกอบรม 
สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ศูนยพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-665-3777, 02-665-3888 ตอ 8341 
อีเมล : sittisak.w@rmutp.ac.th 

ตําแหนงปจจุบัน 
ตําแหนงบริหาร (ถามี) 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ประวัติการทํางาน - พ.ศ.2548 – ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- พ.ศ.2536 – 2548 บรรจุเปนขาราชการ ตําแหนงอาจารยประจํา แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ

ประสบการณในดาน
ปฏิบัติการ 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย

บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 
1. K. Puangnak, S. Waladit, K. Puangnak and S. Pukjaroon, "Real-time Distance

Measuring Evaluation for Accelerometer Sensor on Smartphone," 2019 16th
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Pattaya,
Thailand, July, 2019, pp. 919-922

บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 
1. กร พวงนาค, วิปศย  ปุย สําลี , ณัฐวรพล รัชสิ ริ วัชรบุล , สิท ธิ ศัก ด์ิ  วรดิษฐ  และ

เกริก พวงนาค “การประยุกตใชเทคนิคการแสดงตําแหนงจีพีเอสบนขอมูลขนาดใหญ”,
การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 คร้ังท่ี 13, นครพนม, เมษายน, 2564,
หนา 119-122
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล นายกร พวงนาค 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ประวัติการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร 2553 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบัง 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร 2548 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบัง 

การฝกอบรม - “การใชงานโปรแกรม Matlab ออนไลน” สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเทศไทย  วันที่ 10 ก.พ. 2564 

-  “German-Thai Railway Partnership (GTRP) The 1 st workshop in the series of 
Railway rolling stock maintenance and overhaul”, บริ ษัท ระบบขนส งมวลชน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันท่ี 5-6 ตุลาคม 2561 

-  “หลักสูตรพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรมระบบขนสงทางราง รุนท่ี 8 (วศร.8)” สวทน.และ 
สวทช., กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 7 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2561 

สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ศนูยพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-665-3777, 02-665-3888 ตอ 8346 
มือถือ : 083-899-2334 
อีเมล : korn.p@rmutp.ac.th 

ตําแหนงปจจุบัน 
ตําแหนงบริหาร (ถามี) 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
รองคณบดีฝายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร 

ประวัติการทํางาน -  พ.ศ.2555 – ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- พ.ศ.2552 – 2555 วิศวกร การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
- พ.ศ.2548 – 2552 นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประสบการณในดาน
ปฏิบัติการ 

- พ.ศ. 2563 ที่ปรึกษา, โครงการจางทําระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการสงเสริม   
การผลิตขาว สํานักสงเสริมการผลิตขาว กรมการขาว 

- พ.ศ. 2563 ผูประสานงานโครงการ, โครงการพัฒนาระบบทดสอบออนไลน (Online 
Examination) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- พ.ศ. 2560 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมคอมพิวเตอร, โครงการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการขอมูลศูนยสําหรับการประชาสัมพันธ
และเผยแพรขอมูลแบบบูรณาการ สํานักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง 

- พ.ศ. 2560 นักวิเคราะหระบบ, โครงการศึกษาวิเคราะหและออกแบบดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบูรณาการขอมูลสารสนเทศระบบสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัย 
และเครอืขายคอมพิวเตอร กรมเจาทา 

- พ.ศ. 2560 ผูเชี่ยวชาญดานการติดต้ังและทดสอบอุปกรณ, โครงการงานจัดต้ังศูนยบริหาร
จัดการจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง 

- พ.ศ. 2559 ผูเชี่ยวชาญดานโครงสรางพื้นฐานคมนาคม, โครงการพัฒนาศูนยบูรณาการ
ขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบแหงชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตอ) 

 - พ.ศ. 2559 ผูเชี่ยวชาญดานโทรคมนาคม, โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การเดินรถดวยระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) สําหรับพัฒนาการเดินรถโดยสาร
สาธารณะและรถบรรทุกเพื่อความปลอดภัย กรมการขนสงทางบก 

- พ.ศ. 2557 ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมระบบและอุปกรณควบคุม, โครงการจางเหมาเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการงานระบบศูนยควบคุมการจราจร 
กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง กรมทางหลวง 

- พ.ศ. 2557 วิศวกรระบบคอมพิวเตอร, โครงการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหระบบเพ่ือ
เสนอเปนแนวทางและใหคําแนะนํา สําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

- พ.ศ. 2557 ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาฐานขอมูลและการแลกเปล่ียนขอมูล, โครงการงาน
พัฒนาระบบตรวจวัดสภาพจราจรแบบ REAL-TIME ตอนพระประแดง-บางแค ชวงพระ
ประแดง-ตางระดับบางขุนเทียน บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กองทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง กรมทางหลวง 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดบันานาชาติ 
1. K. Puangnak, W. Puisamlee, K. Puangnak and N. Rachsiriwatcharabul, 

"Evaluation of MQTT and CoAP for Vehicle Traffic Monitoring," 2019 16th 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecom-munications and Information Technology (ECTI-CON), Pattaya, 
Thailand, July, 2019, pp. 915-918. 

2. K. Puangnak and S. Chivapreecha, "A Review Study of Incident Detection 
Algorithms with Performance Index Parameter," 2019 16th International 
Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommuni-
cations and Information Technology (ECTI-CON), Pattaya, Thailand, July, 2019, 
pp. 923-926. 

3. K. Puangnak, S. Waladit, K. Puangnak and S. Pukjaroon, "Real-time Distance 
Measuring Evaluation for Accelerometer Sensor on Smartphone," 2019 16th 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Pattaya, 
Thailand, July, 2019, pp. 919-922. 

4. K. Puangnak and S. Chivapreecha, "Comparative Study of Threshold 
Selection for Incident Detection based on California Algorithm," 2019 16th 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Pattaya, 
Thailand, July, 2019, pp. 911-914. 

5. K. Puangnak, W. Puisamlee and K. Puangnak, "Resource Comparative of Map 
Matching Algorithm," 2019 16th International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology (ECTI-CON), Pattaya, Thailand, July, 2019, pp. 1-4. 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตอ) 

บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดบัชาติ 
กร พวงนาค, วิปศย ปุยสําลี, ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล, สิทธิศักดิ์ วรดิษฐ และเกริก พวงนาค 
“การประยุกตใชเทคนิคการแสดงตําแหนงจีพีเอสบนขอมูลขนาดใหญ”, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ECTI-CARD 2021 คร้ังที่ 13, นครพนม, เมษายน, 2564, หนา 119-122 
1.
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)   คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล นายยุทธนา สรวลสรรค 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ประวัติการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร 2550 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบัง 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-
อิเล็กทรอนิกส 

2544 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนยกลางสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 

ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร 

2538 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบัง 

การฝกอบรม - “การใชงานโปรแกรม Matlab ออนไลน”, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเทศไทย วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564

- “การใชงานโปรแกรม SPSS”, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย
วันท่ี 21 มกราคม 2564

- “อบรมหลักกสูตร Huawei HCIA Routing & Switching”, บริ ษัท วี โนฮาว จํากัด ,
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย วันท่ี 14-18 มกราคม 2562

สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ศูนยพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-665-3777, 02-665-3888 ตอ 4185 
มือถือ : 089-132-2580 
อีเมล : yutthna.s@rmutp.ac.th 

ตําแหนงปจจุบัน 
ตําแหนงบริหาร (ถามี) 

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
หัวหนางานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร 

ประวัติการทํางาน - พ.ศ.2548 – ปจจุบัน อาจารยประจํา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- พ.ศ.2538 – 2548 บรรจุเปนขาราชการ ตําแหนงอาจารยประจํา แผนกเทคนิค
คอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ

ประสบการณในดาน
ปฏิบัติการ 

- Huawei HCIA Routing and Switching
- Huawei HCIA AI

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย

บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 
1. ยุทธนา สรวลสรรค, วราวรรณ สรวลสรรค, “ระบบควบคุมโซลารตามตะวันแบบ DIY,”

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาครั้งท่ี 44 (EECON44), นาน, พฤศจิกายน 2564,
หนา 534-537

2. ยุทธนา สรวลสรรค, วราวรรณ สรวลสรรค, “ระบบสมารทโฮมสําหรับสังคมผสูงอายุ,”
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาครั้ท่ี 44 (EECON44), นาน, พฤศจิกายน 2564,
หนา 319-322





ภาคผนวก ฉ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)   คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)   คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)   คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)               คณะวิศวกรรมศาสตร           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ภาคผนวก ช 

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)   คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

กรรมการท่ีปรึกษา 
1.  รักษาราชการแทนอธิการบดี 

อาจารย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 
ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาคณาอาจารย
รองศาสตราจารย ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ

รองประธานกรรมการ 

3. ผูอํานวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชฏา ทองรักษ

กรรมการ 

4. รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ พันธุนะ

กรรมการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
1. รองศาสตราจารย ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนและกิจการสภา 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
2. รองศาสตราจารย ดร.ชูพันธุ รัตนโภคา ผูอํานวยการสาํนักคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

3. ดร.เอกชัย เนาวนิช ผูอํานวยการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ ผูชวยผูอํานวยการ 
สาํนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) 

5. นายกิตติรักษ มวงม่ิงสุข นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพนซอรส  
กรรมการผูจัดการ บริษัท คลัสเตอรคิท จํากัด 

กรรมการดําเนินงาน 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ พันธุนะ กรรมการ 
2. เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ  จริยตันติเวทย กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทร สดุคนึง กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย สิทธิศักดิ์ วรดิษฐ กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย กร พวงนาค กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย กมลพรรณ จารุวาระกูล กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรัสกร อยูสุข กรรมการ 
9. อาจารย ดร.เกรียงไกร เหลืองอําพล กรรมการ 
10. อาจารย ดร.นายยุทธนา สรวลสรรค กรรมการ 
11. อาจารย ดร.พรภัทร ศิริธรรมกุล กรรมการ 
12. อาจารย ดร.ณัฐวัฒน จันทะเสน กรรมการ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)   คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

13. อาจารยนิลมิต นิลาศ กรรมการ 
14. อาจารยนายวิปศย ปุยสาลี กรรมการ 
15. นางสาวสุภาภรณ ลาทุม กรรมการและเลขานุการ 
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