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5. กาหนดการเปิ ดสอน
ดาเนินการเรี ยนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
รับผูส้ าเร็ จการศึ กษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิ ต, ศิลป์ -คานวณ หรื อเที ยบเท่า
หรื อหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) สาขาวิชาช่ างเทคนิ คคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ า
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
โดยวิธีการสอบคัดเลือก ตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และ/หรื อ ระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่ งเวลาศึ ก ษาในปี การศึ ก ษาหนึ่ งๆ ออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาภาคปกติ ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาบังคับ คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester) เริ่ มต้นตั้งแต่เดื อนมิถุนายน เป็ นต้นไป มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester) เริ่ มตั้งแต่เดื อนพฤศจิ กายน เป็ นต้นไป มี ระยะเวลาศึ กษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์
อนึ่ งมหาวิทยาลัยอาจเปิ ดภาคฤดูร้อน (Summer Semester) ซึ่ งเป็ นภาคการศึกษาที่ ไม่บงั คับ ใช้เวลา
การศึกษา 6-9 สัปดาห์ โดยเพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
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8.2 การคิดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้เวลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่า 15 ชั่ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 วิชาภาคปฏิ บตั ิที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึ กษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนามที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.4 การทาโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงานหรื อ
กิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
ผูเ้ ข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ใช้เวลาการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี การศึกษา สาหรับการลงทะเบียน
เรี ยนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปี การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 การลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
10.2 การลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
10.3 การลงทะเบียนเรี ยนภาคฤดูร้อน
สาหรับการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
การลงทะเบียนเรี ยน ที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้นก็อาจทาได้ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่มี
ผลกระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุ ญาตจากคณบดีแต่ตอ้ งไม่
เกิน 25 หน่วยกิต
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11. การวัดผล และการสาเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
การวัด และประเมิ นผลการศึ ก ษาในแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็ นระดับ คะแนนต่ างๆ ซึ่ งมี ค่ า
ระดับคะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังนี้
ระดับคะแนน
ก หรื อ A
ข+ หรื อ B+
ข หรื อ B
ค+ หรื อ C+
ค หรื อ C
ง+ หรื อ D+
ง หรื อ D
ต หรื อ F
ถ หรื อ W
ม.ส. หรื อ I
พ.จ. หรื อ S
ม.จ. หรื อ U
ม.น. หรื อ AU

ค่ าระดับคะแนนต่ อหน่ วยกิต
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0
-

ผลการศึกษา
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ถอนรายวิชา (Withdrawn)
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
ไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
ไม่นบั หน่วยกิต (Audit)

11.2 การสาเร็จการศึกษา
นัก ศึ ก ษาต้อ งขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ แ ละ
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่างๆ ครบตามจานวนหน่ วยกิ ต ที่ กาหนดไว้ในหลักสู ตร ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ ย
สะสมตลอดหลักสู ตรไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ4 ระดับคะแนนและไม่มีรายวิชาใดๆในภาคการศึกษาสุ ดท้าย
ได้ค่าระดับคะแนน F หรื อ I หรื อ W หรื อ U จึงถือว่าเรี ยนจบหลักสู ตร
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12. จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
12.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
รหัส

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

3909800714207

อาจารย์

ชื่ อ - สกุล
นายณัฏฐ์ ตั้งปรี ชาพาณิ ชย์

คุณ
วุฒิ
ค.อ.ม.
อส.บ.

1200900002481

อาจารย์

นายชาญยุทธ อุปายโกศล

วศ.ม.
อส.บ.

3679800128912

อาจารย์

นางสาวจิราพร เกียรติวฒ
ุ ิอมร

1749900025182

อาจารย์

นายชัยพร ปานยินดี

5769990000748

อาจารย์

นางสาววัชรี ยา แนบถนอม

วท.ม.
วท.บ.
วศ.ม.
ค.อ.บ.
ค.อ.ม.
วท.บ.

3101501054418

อาจารย์

นายกาญบัญชา พานิชเจริ ญ

ค.อ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชาเอก
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี
โทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมไฟฟ้า

สาเร็จการ
ศึกษาจาก

ปี
พ.ศ.

มจ.ธ.

2546

ม.เอเชีย

2539

มจ.ธ.
2551
มทร.
2549
รัตนโกสิ นทร์
สจล.
2551
ม.รามคาแหง 2545
มจ.ธ.
2551
มจ.ธ.
2549
มจ.ธ.
2551
ว.นอร์ท
กรุ งเทพ
มจ.ธ.

2547
2551

ม.สยาม

2539
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12.2 อาจารย์ ผ้ สู อน
รหัส

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

3101702071557

รอง
ดร. อิสสรี ย ์ หรรษาจรู ญโรจน์
ศาสตราจารย์

Ph.D. Mechanical Engineering
M.Eng. Mechanical Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่ องกล

3102002902058

ผูช้ ่วย
ดร. ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย
ศาสตราจารย์

วศ.ด.
วศ.ม.

3730200862331

อาจารย์

นายกิตติพงษ์ พุม่ โภชนา

3101600737823

อาจารย์

นายเอกสิ ทธิ์ นุกลู เจริ ญลาภ

3200100609654

อาจารย์

นายไกรฤกษ์ เชยชื่น

5841390001206

อาจารย์

นายรัฐศักดิ์ พรหมมาศ

3101000339631

อาจารย์

นายเจษฎาพร สถานทรัพย์

3300100615360

อาจารย์

นางสาววราพร บุปผามาลา

อส.บ.
วศ.ม.
ค.อ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
M.Sc.

3820500088486

อาจารย์

นายเจตวรา ต่างจิตร์

3801200082513

อาจารย์

นายธนากร สุนทรวัฒน์

วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.บ.

3830300234586

อาจารย์

นายฤทธินนท์ เดชเจริ ญ

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้าสื่ อสาร
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
วิศวกรรมเครื่ องกล
วิศวกรรมเครื่ องกล
วิศวกรรมระบบควบคุม
วิศวกรรมระบบควบคุม
Mechanical
Engineering
วิศวกรรมเครื่ องกล
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาเร็จการ
ศึกษาจาก

ปี
พ.ศ.

Wisconsin U.
Wisconsin U.
มจ.ธ.
สจล.
สจล.

2530
2525
2520
2551
2543

สจล.
มจพ.
มจพ.
มจพ.
สจล.
มจ.ธ.
มจ.ธ.

2526
2550
2545
2547
2542
2544
2541

มศว.
มทร.ธัญบุรี
สจล.
สจล.
มจพ.

2550
2542
2550
2546
2551

มทร.ธัญบุรี
ม.มหานคร
ม.มหานคร
มทร.ธัญบุรี

2547
2550
2547
2539

มทร.ธัญบุรี

2548
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รหัส

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

1100700076392

อาจารย์

ชื่ อ – สกุล
นางสาวพรทิพย์ ขาอภัย

คุณวุฒิ
อส.บ.

สาขาวิชาเอก
เทคโนโลยี
โทรคมนาคม

สาเร็จการ
ศึกษาจาก

ปี
พ.ศ.

มทร.
รัตนโกสิ นทร์

2549

12.3 อาจารย์พเิ ศษ
ตาแหน่ งทางวิชาการ

ชื่ อ - สกุล

รองผูอ้ านวยการเขต ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ประเทศไทย
รองคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม
นาวาตรี
สานักงานวิจยั และ
พัฒนาการทางทหาร
กองทัพเรื อ (สวพ.ทร.)
อาจารย์ระดับ5
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม

ดร. นภดล วณิ ชวรนันท์

ดร.ปิ ยะ โควินท์ทวีวฒั น์

น.ต.นิกร ชัยช่วย

นายสัญญา ควรคิด

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชาเอก

สาขางานวิจัย

Ph.D. วิศวกรรมไฟฟ้ า(สื่ อสารและ
M.Sc. เครื อข่ายคอมพิวเตอร์)
วิศวกรรมไฟฟ้า(สื่ อสาร)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า(สื่ อสาร)
Ph.D. Electrical Engineering
M.Sc. Electrical Engineering
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
Ph.D. Communications
M.Sc. Digital Communications
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

Internet Technologies, Mobile and
Wireless Networks, GSMS, PMQA

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

การประมวลผลสัญญาณภาพ

ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบ
อัจฉริ ยะ, ระบบสารสนเทศ
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลใน
งานสื่ อสาร
การประมวลผลสัญญาณภาพและ
โครงข่ายใยประสาทเทียม
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13. จานวนนักศึกษา สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้ อ 6
13.1 จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา

2552
30

30
-

ปี การศึกษา
2553
2554
30
30
30
30
30
60
-

90
-

2555
30
30
30
30
120
30

13.2 จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา
นักศึกษารุ่ นแรกที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2555 จานวน 30 คน
14. สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การศึกษา
14.1 สถานที่ เรี ย นใช้ อ าคารเรี ย นรวมคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
14.2 อุปกรณ์การเรี ยนการสอนใช้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
14.3 ห้องสมุ ด ส านักวิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ ในการศึกษาหาความรู ้ และข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และทาวิจยั
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15. ห้ องสมุด
นัก ศึ ก ษาในหลัก สู ต รสามารถใช้ส านัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศของมหาวิท ยา ลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ แ ละห้ อ งสมุ ด คณะวิศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ใ น
การศึกษาหาความรู ้และข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและทาวิจยั ดังนี้
15.1 ตาราเรี ยนภาษาไทย จานวน 22,350 เล่ม ตาราเรี ยนภาษาต่างประเทศ จานวน 672 เล่ม
15.2 วารสารภาษาไทย จานวน 1,023 เล่ม วารสารภาษาต่างประเทศ จานวน 321 เล่ม
15.3 ฐานข้อมูล E-books ประกอบด้วย
- ฐานข้อมูล Kluwer Online eBooks จานวน 1,528 ชื่อเรื่ อง
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ Dissertations Full Text จานวน 3,850 ชื่อเรื่ อง
- ฐานข้อมูล NetLibary eBooks จานวน 5,962 เล่ม
15.4 ฐานข้อมูลงานวิจยั ประกอบด้วย ฐานข้อมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL), ProQuest Dissertation
& Thesis , ACM Digital Library,Lexis.com and Nexis.com, H.W.Wilson และ Web of Science
15.5 การสื บค้นข้อมูลอื่นๆ ประกอบด้วย ข้อมูลสาเร็ จรู ปประเภทซี ดีรอมและวีดีโอเพื่อการศึกษาจานวน
450 เรื่ อง ประมาณ 1,800 แผ่น และการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
16. งบประมาณ
ใช้งบประมาณคณะวิศ วกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ โดยค่าใช้จ่ายเฉพาะงบดาเนิ นการในการผลิตบัณฑิ ตต่อคนต่อปี ประมาณ 33,876.79 บาทโดย
รายละเอียดดังนี้
รายการ
ค่าครุ ภณั ฑ์เฉลี่ย
ค่าที่ดินสิ่ งก่อสร้าง
เงินเดือน - ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าสาธารณู ปโภค
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณเฉลีย่ (บาท)
1,676.21
5,316.08
14,778.67
6,788.08
89.12
2,709.58
2,519.05
33,876.79
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17. หลักสู ตร
17.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชี พ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

142

หน่ วยกิต

31
3
3
15
9
1
105
35
52
18
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

17.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 31 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
3(3-0-6)
Report Writing and Library Usage
HUM 1002 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
HUM 1004 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development Techniques
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
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1.2 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชา
SOC 1003 มนุษย์กบั สังคม
3(3-0-6)
Man and Society
SOC 1004 มนุษย์สัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
SOC 1005 สังคมกับสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป
General English
ENL 1002 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Careers
ENL 2003 สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ENL 2007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

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

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 9 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
SCI 1014
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
SCI 1017
เคมีทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Chemistry
MTH 1016 สถิติทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Statistics
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
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1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
REC 1001 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
1(0-2-1)
Recreation for Quality of Life
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ 35 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
ENG 1111 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
ENG 1112 กลศาสตร์วศิ วกรรม
Engineering Mechanics
ENG 2114 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
ENG 2115 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
Engineering Electronics
ENG 2116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
ENG 1117 แคลคูลสั 1
Calculus 1
ENG 1118
แคลคูลสั 2
Calculus 2
ENG 1121 ฟิ สิ กส์ 1
Physics 1
ENG 1122 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
Physics Laboratory 1
ENG 2123 ฟิ สิ กส์ 2
Physics 2
ENG 2124 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
Physics Laboratory 2

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
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ENG 1127
ENG 1128

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
Introduction to Computer Engineering
คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematic

2.2 กลุ่มวิชาชี พบังคับ 52 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
CPE 2201 คณิ ตศาสตร์ ดิสครี ตสาหรับวิศวกรรม
Discrete Mathematics for Engineering
CPE 4202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
CPE 2203 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
Digital Circuits and Logic Design
CPE 2204 ปฏิบตั ิการวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
Digital Circuits Laboratory
CPE 2205 โครงสร้างข้อมูล
Data Structure
CPE 2206 การสื่ อสารข้อมูล
Data Communication
CPE 3207 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture
CPE 4208 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก
VLSI Circuit Designs
CPE 3209 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network
CPE 3210 ระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management System
CPE 3211 ไมโครโพรเซสเซอร์
Microprocessor
CPE 3212 ปฏิบตั ิการไมโครโพรเซสเซอร์
Microprocessor Laboratory

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
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CPE 3213
CPE 3214
CPE 3215
CPE 3216
CPE 3217
CPE 4218
CPE 4219

การวิเคราะห์ระบบและสัญญาณ
Signal and System Analysis
ระบบปฏิบตั ิการ
Operating System
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
การเตรี ยมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Pre Co-operative Education in Computer Engineering
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Co-operative Education in Computer Engineering
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Engineering Project 1
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Engineering Project 2

2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก 18 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
CPE 3301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Designs
CPE 3302 ทฤษฎีตวั แปลภาษา
Compiler Theory
CPE 3303 ทฤษฎีข้ นั ตอนวิธี
Algorithm Theory
CPE 3304 จริ ยธรรมด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Ethic for Computer Engineering
CPE 3305 ภาษาเชิงวัตถุ
Object Oriented Language
CPE 4306 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Computer and Information Security
CPE 4307 ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
6(0-40-0)
1(1-0-2)
3(1-6-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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CPE 4308
CPE 4309
CPE 4310
CPE 4311
CPE 4312
CPE 4313
CPE 4314
CPE 4315
CPE 4316
CPE 4317
CPE 4318
CPE 4319
CPE 4320
ENG 3303
ENG 4304

การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
Digital Signal Processing
การประมวลผลสัญญาณภาพ
Image Processing
การประมวลผลด้วยโครงข่ายเซลล์ประสาท
Computing with Neural Networks
ระบบคอมพิวเตอร์แบบเรี ยลไทม์
Real Time Computer System
ระบบควบคุมหุ่นยนต์
Robotics Control System
การประมวลผลแบบขนาน
Parallel Processing
คอมพิวเตอร์ ช่วยงานออกแบบ
Computer Aided Designs
ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์
Special Problems in Computer Hardware
ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
Special Problems in Computer Software
หัวข้อชั้นสู งทางคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
Advanced Topics in Computer Hardware
หัวข้อชั้นสู งทางคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
Advanced Topics in Computer Software
ระบบสมองกลฝังตัว
Embedded System
ระบบบ่งชี้ดว้ ยคลื่นความถี่วิทยุ
Radio Frequency Identification
เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
Modern Management Techniques
สังคมการประกอบการ
Smart Entrepreneur

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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* ENG 4305

การเป็ นผูป้ ระกอบการเพื่อสร้างธุ รกิจใหม่
3(2-3-5)
Entrepreneurship for New Ventures Creation
หมายเหตุ: ให้เลือกเรี ยนรายวิชาที่มีสัญลักษณ์ * จานวน 3 หน่ วยกิ ต และเมื่อนับรวมกับกลุ่มวิชาชี พเลือก
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิ ดสอน ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แต่ตอ้ งไม่
ซ้ า กับ รายวิช าในแผนการศึ ก ษาของสาขานั้น หรื อ นัก ศึ ก ษาอาจเลื อ กเรี ย น รายวิช าอื่ น ๆ ที่ เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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17.4 แผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
SCI 1017 เคมีทวั่ ไป
ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป
SCI 1014 วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
REC 1001 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
ENG 1117 แคลคูลสั 1
ENG 1121 ฟิ สิ กส์ 1
ENG 1122 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
ENG 1127 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
20 หน่ วยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
19 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
HUM 1002 จิตวิทยาทัว่ ไป
ENL 1002 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ENG 1111 เขียนแบบวิศวกรรม
ENG 2116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ENG 1118 แคลคูลสั 2
ENG 2123 ฟิ สิ กส์ 2
ENG 2124 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
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ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 2007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
MTH 1016 สถิติทวั่ ไป
THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
ENG 1112 กลศาสตร์วศิ วกรรม
ENG 2114 วงจรไฟฟ้า
ENG 2115 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
ENG 1128 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
21 หน่ วยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
20 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 2201 คณิ ตศาสตร์ ดีสครี ตสาหรับวิศวกรรม
CPE 2203 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
CPE 2204 ปฏิบตั ิการวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
CPE 2205 โครงสร้างข้อมูล
CPE 2206 การสื่ อสารข้อมูล
CPE 3207 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
CPE 3211 ไมโครโพรเซสเซอร์
CPE 3212 ปฏิบตั ิการไมโครโพรเซสเซอร์
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ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 3209
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
CPE 3210
ระบบจัดการฐานข้อมูล
CPE 3213
การวิเคราะห์ระบบและสัญญาณ
CPE 3214
ระบบปฏิบตั ิการ
CPE 3215
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
CPE 3216
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
XXX X3XX วิชาชีพเลือก
รวม

3(3-2-5)
3(3-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
19 หน่ วยกิต

รวม

6(0-40-0)
6 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 3217
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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ปี การศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
CPE 4202
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
CPE 4218
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
XXX X3XX วิชาชีพเลือก
XXX X3XX วิชาชีพเลือก
XXX X3XX วิชาชีพเลือก
XXX XXXX วิชาเลือกเสรี
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19 หน่ วยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
SOC 1005
สังคมกับสิ่ งแวดล้อม
CPE 4208
การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่
CPE 4219
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
XXX X3XX วิชาชีพเลือก
XXX X3XX วิชาชีพเลือก
XXX XXXX วิชาเลือกเสรี
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17.5 การจัดรหัสและหน่ วยกิตรายวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชา การจัดรหัสรายวิชา กาหนดด้วยอักษรย่อเป็ นภาษาอังกฤษ 3 ตัว
นาหน้าตามด้วยรหัสตัวเลข 4 หลัก ดังนี้
อัก ษรย่อ ภาษาอัง กฤษส าหรั บ คณะหรื อ สาขาวิ ช า
หรื อกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป
ปี ที่ควรศึกษา
หมวดวิชาหรื อกลุ่มวิชา
ลาดับวิชาในกลุ่มวิชา
X X X
ปี ทีค่ วรศึกษา
1 – ปี ที่ 1
2 – ปี ที่ 2
3 – ปี ที่ 3
ป .ตรี
4 – ปี ที่ 4
5 – ปี ที่ 5
6 – 7 – บัณฑิตศึกษา

X X X X
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
(ระดับปริญญาตรี)
0 – หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1 – กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2 – กลุ่มวิชาชีพบังคับ
3 – กลุ่มวิชาชีพเลือก

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
0 – กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน
1 – กลุ่มวิชาบังคับ
2 – กลุ่มวิชาเอก
3 – กลุ่มวิชาเลือก
4 – กลุ่มวิทยานิพนธ์

หน่ วยกิตและชั่วโมงเรียน
การกาหนดหน่วยกิตและชัว่ โมงเรี ยน จะกาหนดเป็ นตัวเลขตามรหัส ที่มีความหมายดังนี้
หน่วยกิต
ชัว่ โมงเรี ยนทฤษฎี
ชัว่ โมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัว่ โมงศึกษานอกเวลา
X ( X - X - X)

22

17.6 คาอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับก่อน
หมายความว่า นักศึกษาจะลงทะเบี ยนเรี ยนวิชานี้ จะต้องผ่านการเรี ยนในรายวิชาที่ ระบุ ไว้ก่อน
เพื่อให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชานั้นโดยจะต้องผ่านการเรี ยน และ การประเมินผลวิชาบังคับ
ก่อนมาแล้วโดยได้รับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+ หรื อ D

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HUM 1001

การเขียนรายงานและการใช้ ห้องสมุด
3(3-0-6)
Report Writing and Library Usage
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ห้องสมุ ดทัว่ ไป ห้องสมุ ดของเรา วัส ดุ ส ารนิ เทศ หนังสื ออ้างอิ งการจัด
หมวดหมู่หนังสื อ การจัดเรี ยงวัสดุ สารนิ เทศ เครื่ องมื อช่ วยค้นวัสดุ สารนิ เทศส่ วนต่างๆ
ของหนังสื อและการระวังรักษารายงานทางวิชาการขั้นตอนการเขียนรายงาน และรู ปแบบ
ของรายงาน หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ

HUM 1002

จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับจิตวิทยา อิ ทธิ พลของพันธุ กรรมและสิ่ งแวดล้อมพัฒนาการ
ของมนุ ษ ย์ สรี ร ะวิท ยามนุ ษ ย์ การรั บ รู ้ แ ละการเรี ย นรู ้ เชาวน์ ปั ญ ญาอารมณ์ การจู ง ใจ
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุ ขภาพจิต

HUM 1004

เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development Techniques
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบุคลิ กภาพ ทฤษฎี บุคลิ กภาพ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อบุคลิ กภาพ
เทคนิ ค วิธี ป รั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู ้ เกี่ ย วกับ ตนเองอิ ท ธิ พ ลของมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ก ับ
บุคลิกภาพ สุ ขภาพจิตและการปรับตัวบุคลิกภาพที่พฒั นาสมบูรณ์แล้ว
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กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
SOC 1003

มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมาย ขอบเขต และความสาคัญของสังคมศาสตร์ ความหมายองค์ประกอบของ
สังคมและวัฒนธรรม บทบาทและหน้าที่ของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนเอกลักษณ์ และ
ค่านิ ยมของสังคมไทย ความหมายและลักษณะของพฤติ กรรมมนุ ษย์ การจัดระเบี ยบทาง
สังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การจาแนกความแตกต่างทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปั ญหาสังคมและการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการแก้ปัญหา

SOC 1004

มนุษยสั มพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ ยวกับความสาคัญ ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุ ษย์ หลักจิตวิทยาและทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับวิชามนุ ษยสัมพันธ์ แรงจูงใจสาหรับมนุ ษยสัมพันธ์ในหน่ วยงาน มนุ ษยสัมพันธ์
ในหน่วยงานและครอบครัว ผูน้ ากับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานตามพื้นฐาน
วัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์ การฝึ กอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ์

SOC 1005

สั งคมกับสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาความส าคัญ ของสั ง คมกับ สิ่ ง แวดล้อ ม โดยอาศัย แนวคิ ด พื้ น ฐานทางนิ เวศวิท ยา
นาไปสู่ การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม รวมถึงมลพิษสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ศึ กษาการวิเคราะห์ ระบบและการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเพื่ อนาไปสู่ การจัดการ
สิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม
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กลุ่มวิชาภาษา
ENL 1001

ภาษาอังกฤษทัว่ ไป
3(3-0-6)
General English
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และสานวนภาษาอังกฤษ ฝึ กทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

ENL 1002

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
วิชาบังคับก่อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป
ศึกษาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และสานวนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประกอบอาชีพ

ENL 2003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
วิชาบังคับก่อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป
ศึ ก ษาศัพ ท์รู ป แบบภาษาอังกฤษที่ ใ ช้ใ นการสนทนา ฝึ กทัก ษะ การฟั ง และการพู ด ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเชื้ อเชิ ญและการนัดหมาย การบอกที่ต้ งั
และทิ ศทาง การสนทนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในสั งคม การบรรยายเหตุ การณ์ ในอดี ต
ปัจจุบนั และแผนการอนาคต

ENL 2007

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาบังคับก่อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป
ศึกษารู ป แบบของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่ อสาร พัฒนาทักษะการฟั ง การพู ด การอ่าน
และการเขียนเพื่อใช้ในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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THA 1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาพื้ น ฐานการใช้ภาษาไทยเพื่ อการสื่ อสาร หลัก การฟั ง การจับ ใจความจากการฟั ง
หลักการอ่าน การจับใจความจากการอ่าน วิเคราะห์ความจากการฟังและอ่าน หลักการพูด
ในที่ชุมชน การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ หลักการเขียนข้อความ การเขียนรายงาน หนังสื อ
ราชการ การเขียนสรุ ปความและการเขียนประเภทต่างๆ การพัฒนาทักษะการสื่ อสารโดย
ใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์

SCI 1014

วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความหมายของวิทยาศาสตร์ วิธี การทางวิทยาศาสตร์ การวัดและหน่ วยวัด
ทฤษฎี วิวฒั นาการและพัน ธุ ก รรมของสิ่ งมี ชี วิต คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า การใช้ป ระโยชน์
จากพลังงานไฟฟ้าและนิวเคลียร์ สารเคมีในชีวติ ประจาวัน

SCI 1017

เคมีทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Chemistry
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับ การจาแนกประเภทของสสารและพลังงาน พื้นฐานทฤษฎีอะตอม โครงสร้าง
อะตอมและการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอม ตารางธาตุและสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุ
เรพพรี เซนเทที ฟ โลหะ อโลหะ และโลหะแทรนซิ ชัน หลัก การในการเกิ ดพัน ธะเคมี
ปฏิ กิริยาเคมี ปริ ม าณสารสัมพันธ์ สารละลาย แก๊ส ของเหลวและของแข็ง สมดุ ลเคมี
สมดุลไอออน กรด เบส เกลือ จลน์ศาสตร์เคมี

MTH 1016

สถิติทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Statistics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับสถิ ติ ความน่ าจะเป็ น การแจกแจง ความน่ าจะเป็ น
ของตัวแปรสุ่ ม การสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานสาหรับประชากร
หนึ่งชุด การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
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กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
REC 1001

นันทนาการเพื่อคุณภาพชี วติ
1(0-2-1)
Recreation for Quality of Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาความรู ้ และทัก ษะทั่วไป เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมนัน ทนาการเพื่ อ สุ ข ภาพกายและจิ ต ใจ
ฝึ กการจัดกิ จกรรมนันทนาการที่ ปลู กฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรมและความมี น้ าใจ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
ENG 1111

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ ยวกับการเสก็ตภาพ การเขียนตัวอักษร การเขียนภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพตัด
แผ่ น คลี่ การใช้ค อมพิ ว เตอร์ ม าช่ ว ยในการเขี ย นแบบและออกแบบโดยใช้ โ ปรแกรม
สาเร็ จรู ป ปฏิบตั ิการเขียบแบบสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาทางด้านทฤษฎี

ENG 1112

กลศาสตร์ วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์ของ
ระบบแรง การสมดุ ลและการเขียนแผนภาพวัตถุ อิส ระ การวิเคราะห์ แรงในชิ้ นส่ วนของ
โครงสร้าง ชิ้นส่ วนของเครื่ องจักรกล แรงภายใต้ของไหลที่อยูน่ ิ่ ง จลศาสตร์และพลศาสตร์
ของอนุภาคและวัตถุ กฎข้อสองของนิวตัน
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ENG 2114

วงจรไฟฟ้ า
3(2-3-5)
Electric Circuits
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาองค์ประกอบวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์มและเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรแบบโหนด
และเมช วงจรสมมู ล ย์เทวิ นิ น และนอร์ ต ัน การวิ เคราะห์ ผ ลตอบสนองชั่ ว ครู่ และ
ผลตอบสนองคงตัว วงจรรี โซแนนซ์ ก าลั ง ไฟฟ้ า สามเฟส วงจรอัน ดั บ 1 อัน ดับ 2
แผนภาพเฟเซอร์ การวิเคราะห์ผลตอบสนองเชิ งเวลาของวงจรด้วยสัญญาณแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ วงจรข่ายสองทาง ความถี่ เชิ งซ้อน ความสัม พันธ์ ของผลตอบสนองเชิ งเวลากับ
ความถี่ การวิเคราะห์ ว งจรในระนาบ S ฟั ง ก์ ชัน วงจรข่ า ยเบื้ อ งต้น ปฎิ บ ัติ ก ารทดลอง
สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาทางด้านทฤษฎี

ENG 2115

อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Electronics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะกระแส-แรงดัน และคุ ณ สมบัติ ข องอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว งจร
อิเล็กทรอนิ กส์ พ้ืนฐาน วงจรขยาย วงจรออปแอมป์ และการประยุกต์ใช้งานวงจรออปแอมป์
ในวงจรไฟฟ้ าแบบเชิ งเส้นและไม่เป็ นเชิ งเส้น วงจรแกว่ง วงจรขยายกาลัง แหล่งจ่ายกาลัง
การนาสู่ อิเล็กทรอนิ กส์ กาลัง และการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ในลักษณะ
ต่างๆ ปฏิบตั ิการทดลองสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาทางด้านทฤษฎี

ENG 2116

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Computer Programming
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การอันตรกิริยา
(Interaction) ระหว่างฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ก ารประมวลผลข้อมู ล ทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
วิ ธี ก ารออกแบบและพัฒ นาโปรแกรม การเขี ย นโปรแกรมด้ ว ยภาษาระดับ สู ง การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางวิศวกรรมปฏิบตั ิการทดลองสอดคล้องและครอบคลุ ม
เนื้อหาทางด้านทฤษฎี
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ENG 1117

แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับพีชคณิ ตเวกเตอร์ ในสามมิติ ฟั งก์ชนั ลิมิตและความต่อเนื่ อง การหาอนุ พนั ธ์
รู ปแบบยังไม่กาหนด การประยุกต์ของอนุพนั ธ์ การหาปริ พนั ธ์ เทคนิคการหาปริ พนั ธ์ การ
ประยุกต์ของปริ พนั ธ์จากัดเขต

ENG 1118

แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
วิชาบังคับก่อน : ENG 1117 แคลคูลสั 1
ศึกษาเกี่ยวกับ พิกดั เชิงขั้ว เส้นตรง ระนาบและผิวในปริ ภูมิสามมิติ ฟั งก์ชนั ค่าเวกเตอร์ ของ
หนึ่งตัวแปร แคลคูลสั ของฟั งก์ชนั ค่าเวกเตอร์ ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลสั ของฟั งก์ชนั ค่าจริ ง
ของสองตัว แปรและการประยุก ต์ แคลคู ล ั ส ของฟั ง ก์ ชัน ค่ าจริ ง ของหลายตัวแปรและ
การประยุกต์

ENG 1121

ฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
Physics 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ เวกเตอร์ กฎการเคลื่ อนที่ ของนิ วตัน ทั้งแบบเชิ งเส้ น และเชิ งมุ ม งานและ
พลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค จุดศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่
ของวัต ถุ แข็งเกร็ ง โมเมนต์ความเฉื่ อย การเคลื่ อนที่ แบบออสซิ เลต กลศาสตร์ ของไหล
ความร้อน และอุณหพลศาสตร์ เบื้องต้น คลื่นกล

ENG 1122

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory 1
วิชาบังคับก่อน : ENG 1121 ฟิ สิ กส์ 1 หรื อศึกษาควบคู่กนั
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎของนิวตัน งานและพลังงานโมเมนตัม
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ ง การเคลื่อนที่แบบซิ มเปิ ลฮาร์ มอนิก สมบัติทางกายภาพของ
ของไหล การถ่ายโอนความร้อน สมบัติของคลื่นเสี ยง
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ENG 2123

ฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6)
Physics 2
วิชาบังคับก่อน : ENG 1121 ฟิ สิ กส์ 1 หรื อรายวิชาที่เทียบเท่า
ศึกษาเกี่ยวกับ แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า และสารไดอิเล็กทริ ก ไฟฟ้ า
กระแสตรง การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง สนามแม่ เหล็ กไฟฟ้ า การเหนี่ ยวนาไฟฟ้ า
ไฟฟ้ ากระแสสลับ การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ คลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า สมบัติและ
ปรากฏการณ์ คลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า ฟิ สิ กส์ ยุคใหม่และทฤษฎี ควอนตัมเบื้องต้น แบบจาลอง
อะตอม ส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์

ENG 2124

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory 2
วิชาบังคับก่อน : ENG 2123 ฟิ สิ กส์ 2 หรื อศึกษาควบคู่กนั
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ แรงไฟฟ้ า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้ า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริ ก ไฟฟ้า
กระแสตรง การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง สนามแม่เหล็ กไฟฟ้ า การเหนี่ ยวนาไฟฟ้ า
ไฟฟ้ ากระแสสลับ การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ คลื่ นแม่ เหล็ กไฟฟ้ า สมบัติ และ
ปรากฏการณ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิ สิ กส์ยคุ ใหม่และทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น แบบจาลองอะตอม
ส่ วนประกอบนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์

ENG 1127

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น
3(2-3-5)
Introduction to Computer Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู ้พ้ืนฐานทางด้านองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งจะครอบคลุมพื้นฐานต่างๆ
ทั้ง ทางด้า นเทคโนโลยีแ ละการใช้ง านฮาร์ ด แวร์ ห ลัก ของระบบ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารของ
คอมพิวเตอร์ เครื่ องมือซอฟต์แวร์ระบบ โปรแกรมประยุกต์ ระบบการจัดการข้อมูล พื้นฐาน
ของขบวนการการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ พื้ น ฐานระบบเครื อ ข่ ายระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ระบบ
สารสนเทศและผูใ้ ช้ง านระบบคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ต่ างๆ ที่ มี ก ารใช้ ง านกัน อยู่ใ น
ปั จจุบ นั และที่ คาดว่าจะนามาใช้ในอนาคต ปฎิ บตั ิการทดลองสอดคล้องและครอบคลุ ม
เนื้อหาทางด้านทฤษฎี
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ENG 1128

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้ า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematic
วิชาบังคับก่อน : ENG 1118 แคลคูลสั 2
ฟั งก์ชันตัวแปรเชิ งซ้อน วิเคราะห์ เวกเตอร์ อนุ กรมฟู ริเยร์ อันทิ กรัลฟู ริเยร์ ผลการแปลง
ฟูริเยร์ ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลง Z และการประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

กลุ่มวิชาชีพบังคับ
CPE 2201

คณิตศาสตร์ ดิสครีตสาหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
Discrete Mathematics for Engineering
วิชาบังคับก่อน : ENG 1118 แคลคูลสั 2
ศึกษาเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่อเนื่ องพื้นฐาน เทคนิคการนับ ทฤษฎีของเซต ความสัมพันธ์
ฟั งก์ชั่น การใช้เหตุ ผ ลในเชิ งคณิ ตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ พี ชคณิ ตบู ลีน ทฤษฎี กราฟและ
การนาเอาไปใช้งานในรู ปของต้นไม้ ทฤษฏีออโตเมต้า

CPE 4202

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการตัดสิ นใจ หลักการสารสนเทศ มนุ ษย์ใน
ฐานะผูป้ ระมวลสารสนเทศ หลัก การด้านระบบ หลัก การด้านการวางแผนและควบคุ ม
โครงสร้างองค์กรและหลักการจัดการระบบสนับสนุ นการวางแผนควบคุมและตัดสิ นใจ
ระบบสนับสนุ นการจัดการด้านความรู ้ขอ้ กาหนดความต้องการด้านสารสนเทศ การพัฒนา
การจัดทาให้สาเร็ จและจัดการทรัพยากรในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
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CPE 2203

วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3(3-0-6)
Digital Circuits and Logic Design
วิชาบังคับก่อน : ENG 2115 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
ศึกษา ระบบจานวนและรหัส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิ บด้วยเลขฐานสองแบบไม่มี
เครื่ องหมาย แบบมีเครื่ องหมาย การบวก ลบ คู ณ และหาร พีชคณิ ตบูลีน ผังคาร์ โนห์ การ
ออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน่ นอน วงจรแปลงรหัส วงจรถอดรหัส วงจรเข้ารหัส วงจร
เปรี ยบเทียบ วงจรมัลติเพล็กเซอร์ วงจรดีมลั ติเพล็กเซอร์ วงจรบวก วงจรลบ และALU การ
ออกแบบวงจรลอจิกซี เควนเชี ยลเช่น วงจรรี จิสเตอร์ วงจรชิพรี จิสเตอร์ วงจรนับแบบริ ปเปิ ล
วงจรนับแบบซิงโครนัส

CPE 2204

ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
1(0-3-1)
Digital Circuits Laboratory
วิชาบังคับก่อน : CPE 2203 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิกหรื อเรี ยนควบคู่กนั
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนในวิชา CPE 2203 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก

CPE 2205

โครงสร้ างข้ อมูล
3(3-0-6)
Data Structure
วิชาบังคับก่อน : ENG 2116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศึกษาเกี่ ยวกับความคิดพื้นฐานข้อมูล โครงสร้ างข้อมูลแบบ แถวจาน แถวคอยตัวแปรแถว
อันดับและลิสต์เชิ งเส้น การเก็บข้อมูลในหน่วยความจา ทั้งแบบต่อเนื่ องและแบบเชื่ อมโยง
โครงสร้ า งข้อ มู ล ชนิ ด ไม่ เชิ ง เส้ น เทคนิ ค การเรี ย งล าดับ ข้อ มู ล การค้น หาข้อ มู ล และ
การประยุกต์ใช้งาน
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CPE 2206

การสื่ อสารข้ อมูล
3(3-0-6)
Data Communication
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานการติดต่อสื่ อสาร ความถี่ ช่องแบนด์วธิ มอดดูเลชันการสื่ อสาร
แบบอนาล็อก และดิจิตอล มัลติเพล็ กส์ ความถี่ ตัวกลางที่ใช้ในการสื่ อสารขบวนการผสม
สั ญ ญาณเชิ ง เส้ น การออกแบบและวิเคราะห์ ว งจรที่ ใช้ท าการผสม สั ญ ญาณ และถอด
สัญญาณแบบต่างๆ สัญญาณรบกวนในการผสมสัญญาณเอเอ็ม วิธีการผสมสัญญาณเชิ งมุม
การออกแบบและ วิเคราะห์วงจรการผสมสัญญาณเอฟเอ็ม สัญญาณรบกวนในระบบการ
ผสมสัญญาณแบบเอฟเอ็ม การแลกเปลี่ยนระหว่างประสิ ทธิ ภาพกับความซับซ้อนของวงจร

CPE 3207

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Architecture
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาการออกแบบคอมพิ ว เตอร์ ก ารออกแบบชุ ด ค าสั่ ง ความต้ อ งการของระบบ
การตอบสนอง ต่อความต้องการของระบบโครงสร้ าง ของเครื่ องตามแบบวอนนิ วแมน
การควบคุ มสายดาเนิ นการเดี่ ยว ขั้นตอนการปฎิ บตั ิ งาน การระบุ ลกั ษณะงาน โครงสร้ าง
ขั้นตอนวิธี ระบบหน่วยความจาเป็ นเซกเมนต์ การแบ่งหน่วยความจาเป็ นหน้าคอมพิวเตอร์
แบบลดจานวนคาสัง่ แบบขนาน

CPE 4208

การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่ มาก
3(3-0-6)
VLSI Circuit Designs
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแบบจาลองสวิทช์ซีมอส แผนภาพแท่งทรานซิ สเตอร์ วงจรคงสภาพตรรก วงจรขับคุม
การเดิ นตรรก ขั้นตอนการผลิต กฎเกณฑ์การออกแบบแปลนการหลีกเลี่ยงสภาวะเข้าสลัก
ความต้านทานและความจุภายใน แบบจาลองการหน่ วง การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุด
การออกแบบให้ใช้ได้ในสภาพเลวที่สุด เทคนิ ควงจรพลวัติรวมถึงการเก็บประจุล่วงหน้า
โดมิโนซี มอส การใช้หลายสัญญาณนาฬิ กา การแบ่งปั นประจุ การกาเนิ ดสัญญาณนาฬิ กา
และความล้ม เหลวของการประสานงาน การออกแบบระบบย่อ ย ที่ รวมถึ งวงจรหลาย
ทางออก
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CPE 3209

เครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Computer Network
วิชาบังคับก่อน : CPE 2206 การสื่ อสารข้อมูล
ศึกษาโครงสร้ างขอบข่ายงานตัวแบบขอบข่ายงานสถาปั ตยกรรมของข่ายงานแบบต่างๆ
สถาปั ตยกรรมขอบข่ายงานเจ็ดชั้น วิธีการ และ กระบวนการในการทางานของแต่ละชั้น
การมองรู ป แบบข่ายงานคอมพิ วเตอร์ แบบแบ่ งชั้น ต้นแบบข่ายงาน ระบบแบบเปิ ดตาม
มาตรฐาน OSI พิ ธี ก ารในการติ ด ต่ อการเชื่ อมโยงระหว่างชั้น การเชื่ อ มต่ อ ข้อ มู ล 802.X
การกาหนดทางเดินของข้อมูล การออกแบบชั้นการขนถ่ายข้อมูล ตัวอย่างมาตรฐานในการ
ขนถ่ า ยข้อ มู ล TCP/IP และ X.25 ปฏิ บ ัติ ก ารทดลองสอดคล้ อ งและครอบคลุ ม เนื้ อ หา
ทางด้านทฤษฎี

CPE 3210

ระบบจัดการฐานข้ อมูล
3(2-3-5)
Database Management System
วิชบังคับก่อน : CPE 2205 โครงสร้างข้อมูล
ศึกษารู ปแบบของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบลาดับชั้น แบบข่ายงานและแบบเชิงสัมพันธ์
โครงสร้างฐานข้อมูลเชิ งตรรก เอนติต้ ี และะความสัมพันธ์ การปรับบรรทัดฐานของข้อมูล
ภาษาจัดการฐานข้อมูล เพื่อการกาหนดและสอบถาม การรักษาความปลอดภัยของข้อมู ล
การเก็บสารองข้อมูล การรักษาความถู กต้อง ความเชื่ อถื อได้และความคงสภาพของข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ปฏิ บตั ิการทดลองสอดคล้องและครอบคลุมเนื้ อหาทางด้าน
ทฤษฎี

CPE 3211

ไมโครโพรเซสเซอร์
3(3-0-6)
Microprocessor
วิชาบังคับก่อน : CPE 2203 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิกหรื อเรี ยนควบคู่กนั
ศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรม การแปลภาษาแอสเซมบลีเป็ นภาษาเครื่ อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี การตรวจสอบแก้ไขโปรแกรม ฮาร์ ดแวร์ ของระบบไมโครโพรเซสเซอร์
ซีพียู ระบบหน่วยความจา ระบบอินพุต ระบบเอาต์พุต และอินเตอร์รัพต์
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CPE 3212

ปฎิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์
Microprocessor Laboratory
วิชาบังคับก่อน : CPE 3211 ไมโครโพรเซสเซอร์ หรื อเรี ยนควบคู่กนั
ปฎิบตั ิการเกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนในวิชา CPE 3212 ไมโครโพรเซสเซอร์

1(0-3-1)

CPE 3213

การวิเคราะห์ ระบบและสั ญญาณ
3(3-0-6)
Signal and System Analysis
วิชาบังคับก่อน : ENG 1128 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า หรื อเรี ยนควบคู่กนั
จานวนเชิงซ้อน ฟั งก์ชนั ตัวแปรเชิงซ้อนและการอินทิเกรตเชิ งซ้อน การวิเคราะห์ระบบเชิง
เส้นแบบไม่แปรตามเวลา ทฤษฎีผลประสาน การแปลงแซด อนุกรมฟูเรี ยร์ และ การแปลง
ฟูเรี ยร์ การแปลงระบบลาปลาซ สัญญาณแบบสุ่ มเบื้องต้น หลักการเบื้องต้นของระบบและ
สัญญาณเวลาเต็มหน่วย วงจรกรอง การประยุกต์ทางระบบควบคุมและระบบสื่ อสาร

CPE 3214

ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operating System
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการของคอมพิวเตอร์ ชนิ ดของระบบปฏิบตั ิการของคอมพิวเตอร์
การแบ่งปั นทรัพยากร ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตะสิ ก การจัดการหน่วยประมวลผล การจัดการ
หน่ วยความจา การจัดการอุ ป กรณ์ การแบ่ งความจาและชุ ดค าสั่ งเป็ นส่ วนและเป็ นหน้า
หน่ วยความจาเสมื อน ขั้น ตอนของการจัดตารางการประเมิ นผลการท างาน ปั ญ หาการ
ติ ด ตาม การป้ อ งกัน แหล่ ง ทรั พ ยากร ความมั่น คงและความปลอดภัย ของทรั พ ยากร
การศึกษาตัวอย่างเป็ นรายๆ
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CPE 3215

วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3(2-3-5)
Software Engineering
วิชาบังคับก่อน : CPE 2205 โครงสร้างข้อมูล
ศึกษาการออกแบบซอฟต์แวร์ ในแบบต่างๆ เขียนโปรแกรมแบบป้ องกันตนเอง เทคนิ คการ
บริ ห ารโครงการพัฒ นาซอฟต์แวร์ การประเมิ น ราคา และเวลา การประเมิ น คุ ณ ค่ าของ
ซอฟต์แวร์ ทั้งในด้านความเร็ ว ความเชื่อถือได้ ความคลาดเคลื่อน ความปลอดภัยของข้อมูล
การปรับปรุ งการบารุ งรักษาซอฟต์แวร์ ปฏิบตั ิการทดลองสอดคล้องและครอบคลุมเนื้ อหา
ทางด้านทฤษฎี

CPE 3216

การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Pre Co-operative Education in Computer Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกับ สหกิ จศึ ก ษา กระบวนการและขั้น ตอนของสหกิ จศึ ก ษา
ระเบี ยบข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับสหกิ จศึกษา ความรู ้ พ้ืนฐานและเทคนิ คในการสมัครงาน
อาชี พ เช่ นการเลื อกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชี พ ความรู ้ พ้ืนฐานที่ จาเป็ นสาหรั บการไปปฏิ บตั ิงานในสถานประกอบการ ระบบ
บริ หารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 เทคนิ คการนาเสนอโครงงาน
หรื อ ผลงานและการเขี ย นรายงานวิช าการ การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ สั งคมการท างาน
การเตรี ยมความพร้อมสู่ ความสาเร็ จ

CPE 3217

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6(0-40-0)
Co-operative Education in Computer Engineering
วิชาบังคับก่อน : CPE 3216 การเตรี ยมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ หรื อสถานประกอบการ ด้านวิศวกรรม
คอมพิ ว เตอร์ อ ย่า งมี ร ะบบ มี วิศ วกรหรื อ ที่ ป รึ ก ษาในสถานประกอบการ และมี ห น้าที่
รับผิดชอบแน่ นอน ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึ กษาปกติ หรื อไม่น้อยกว่า15สั ปดาห์ มี
วิศวกรควบคุมดูแล ทาให้เกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ก่อนที่จะสาเร็ จการศึกษา โดย
วัดผลการศึกษา เป็ น S หรื อ U
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CPE 4218

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1(1-0-2)
Computer Engineering Project 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ กษาถึ งขั้นตอนการท าและการแนวทางในการเลื อกหัวข้อโครงงานทางด้านวิศวกรรม
คอมพิ วเตอร์ ระเบี ยบการเสนอหัวข้อโครงงาน ศึก ษาปั ญหาเพื่ อท าโครงงาน การเสนอ
บทความประกอบการสัมมนา วิธีการพิมพ์ปริ ญญานิ พนธ์ การจัดทาโครงงานขั้นต้นและ
เตรี ยมความพร้อมในการจัดทาเล่มปริ ญญานิพนธ์

CPE 4219

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3(1-6-4)
Computer Engineering Project 2
วิชาบังคับก่อน : CPE 4218 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
ศึ ก ษาและค้ น คว้า หั ว ข้ อ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ โครงงานต่ อ จากโครงงานวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ 1 ตลอดจนการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีใหม่ในการวางแผน จัดทา หรื อผลิต
สร้ า งผลงานอัน เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ สายวิช าที่ เรี ย นมาโดยตรง หรื อ ต่ อ สั ง คมส่ วนรวม
การใช้ เครื่ องมื อ และวัส ดุ อุ ป กรณ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพที่ สุ ด น าผลงานเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงาน

กลุ่มวิชาชีพเลือก
CPE 3301

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Designs
วิชาบังคับก่อน : ENG 2116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศึ ก ษาความรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ย วกั บ ระบบ การวิ เคราะห์ ร ะบบ เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ที่ ช่ ว ยใน
การวิเคราะห์ ระบบ แผนภู มิ การโหลดข้อมูล พจนานุ ก รมข้อมู ล กระบวนการวิเคราะห์
ด้วยโมเดลแบบต่ า ง ๆ การออกแบบระบบ การออกแบบซอฟต์แ วร์ การพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ การจัดทาเอกสาร และการบริ หารระบบสารสนเทศ
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CPE 3302

ทฤษฎีตัวแปลภาษา
3(3-0-6)
Compiler Theory
วิชาบังคับก่อน : CPE 2205 โครงสร้างข้อมูล
ศึกษา ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการแปลภาษา ไวยากรณ์ และอรรถรส ของภาษาโครงสร้าง
ของ ภาษารั น ไทม์เอ็น ไวรอนเมนท์ ตารางตัวแปร การวิเคราะห์ ก ารตัดค าไว วิเคราะห์
อรรถวิเคราะห์ รหัสคาสั่งชัว่ คราวการสังเคราะห์ รหัสคาสั่งชัว่ คราว การลดรหัสคาสั่งให้
น้อยที่สุดการวางแผนพัฒนา และทดสอบตัวแปลภาษา

CPE 3303

ทฤษฎีข้นั ตอนวิธี
3(3-0-6)
Algorithm Theory
วิชาบังคับก่อน : CPE 2205 โครงสร้างข้อมูล
ศึ กษาการเรี ยงลาดับ การค้นหา การพัฒนาขั้นตอนวิธี แบบแบ่ งให้เล็กแล้วเอาชนะแบบ
ละโมภ แบบชุ ดคาสั่งพลวัต แบบเหมาะสมที่สุดการทราเวอสผังภาพต้นไม้แบบแนวกว้าง
ก่ อน แบบแนวลึ ก ก่ อน และแบบใช้ฮิวรี ส ติก การทราเวอสผังภาพต้นไม้แบบและ-หรื อ
ทฤษฎี เกี่ ย วกับ กราฟ การทราเวอสกราฟ ปั ญ หาการเรี ย ง ปั ญ หาการค้น ข้อ มู ล ปั ญ หา
ความสามารถในการพอใจ ปั ญหาการระบายภาพแผนที่ ปั ญหาการแบ่งปั นแหล่งอุปกรณ์
ปัญหาคลีกอ์ ปัญหาพี ปัญหาเอ็นพี ปัญหาเอ็นพีฮาร์ด ปัญหาสมบูรณ์เอ็นพี

CPE 3304

จริยธรรมด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Ethic for Computer Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บริ บ ททางสั ง คมของคอมพิ วเตอร์ วัฒ นธรรม กฎ และนโยบายเกี่ ย วกับ คอมพิ วเตอร์ ที่
เกิดขึ้นจากสังคม จริ ยธรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบ ทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ซอฟต์แวร์และข้อมูลอื่นๆ ความเป็ นส่ วนตัว การดักข้อมูลและการเข้ารหัสอาชญากรรมทาง
คอมพิ วเตอร์ การเจาะระบบ ความเสี่ ยงจากระบบคอมพิ วเตอร์ การผูก ขาดตลาด ความ
ไม่ เท่ า เที ย มในการเข้ า ถึ ง คอมพิ ว เตอร์ กรณี ศึ ก ษาส าคัญ ที่ เกิ ด ขึ้ น ศึ ก ษาถึ ง สาเหตุ
องค์ประกอบของปั ญหา องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเสนอทางแก้ไข
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CPE 3305

ภาษาเชิ งวัตถุ
3(3-0-6)
Object Oriented Language
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เชิ งวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมใน
ภาษาเชิ งวัตถุ ความหมายของวัตถุ และกลุ่มของวัตถุ คุ ณลักษณะและพฤติ กรรมของวัตถุ
กลุ่มวัตถุพ้ืนฐาน การสื บทอด แถวลาดับ การนาเอาส่ วนประกอบของซอฟต์แวร์ กลับมาใช้
งานอีก กราฟิ ก การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต

CPE 4306

การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
3(3-0-6)
Computer and Information Security
วิชาบังคับก่อน : CPE 2206 การสื่ อสารข้อมูล
ศึกษาทฤษฎีการเข้ารหัส โปรโตคอลการเข้ารหัส รู ปจาลองการควบคุมการเข้าถึง การรักษา
ความปลอดภัยของโปรแกรม ฐานข้อมู ล จดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ Firewall อิ นเตอร์ เน็ ต
ธุ ระกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตรวจสอบการบุกรุ ก ขบวนการวิศวกรรมระบบรักษาความ
ปลอดภัย

CPE 4307

ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
วิชาบังคับก่อน : CPE 2201 คณิ ตศาสตร์ดิสครี ตสาหรับวิศวกรรม
ศึกษาเกี่ ยวกับความรู ้พ้ืนฐานที่สาคัญทางด้านปั ญญาประดิษฐ์ระบบต่างๆ แนวความคิดใน
การแก้ปัญหา การพิสูจน์ การแทนฐานความรู ้แบบฟอร์มอล และแบบนอน ฟอร์ มอลระบบ
ผู ้เชี่ ย วชาญ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารในการพัฒ นาระบบผู ้เชี่ ย วชาญ เครื่ อ งมื อ ของระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ภาษา LISP หรื อ Prolog
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CPE 4308

การประมวลผลสั ญญาณดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Signal Processing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและทบทวนการออกแบบวงจรกรองเวลาต่อเนื่ องและการแทน การวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบและสัญ ญาณดิ ส ครี ต การแปลงแซด และการแปลงฟู ริเยร์ แบบดี ส ครี ต
โครงสร้ า งของระบบเวลาดี ส ครี ต เทคนิ ค การออกแบบวงจรกรองแบบผลตอบสนอง
อิ ม พัล ส์ อ นัน ต์ และผลตอบสนองอิ ม พัล ส์ จากัด การแปลงอิ ล แบร์ ต แบบดิ ส ครี ต และ
การวิเคราะห์เซฟสตรัม สัญญาณสุ่ ม

CPE 4309

การประมวลผลสั ญญาณภาพ
3(3-0-6)
Image Processing
วิชาบังคับก่อน : CPE 4308 ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
ศึกษาการแปลง และ การกรอง สัญญาณดิจิตอลในสองมิติ การพัฒนาไปใช้งานในด้านการ
เพิ่ ม คุ ณ ภาพของสั ญ ญาณภาพ การสร้ างภาพจากสั ญ ญาณ การอัด ย่อสั ญ ญาณการแบ่ ง
เซกเมนต์ของสัญญาณภาพ การมองเห็นภาพของคอมพิวเตอร์ การตีความภาพนิ่ ง การเข้าใจ
ภาพของคอมพิ วเตอร์ การวิเคราะห์ เนื้ อภาพ และภาพการเคลื่ อนไหว การวิเคราะห์ และ
แปลงฟูเรี ยร์ อย่างเร็ วของภาพ การวิเคราะห์สถิ ติของสัญญาณภาพ การพัฒนาไปใช้งานใน
หุ่นยนต์ การสร้างฮาร์ ดแวร์ ข้ ึนมาปฏิบตั ิงาน

CPE 4310

การประมวลผลด้ วยโครงข่ ายเซลล์ประสาท
3(3-0-6)
Computing with Neural Networks
วิชาบังคับก่อน : ENG 1128 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้า
ศึกษาระบบโครงข่ายเซลล์ประสาท แบบจาลองของเซลล์ประสาท และกฎของการเรี ยนรู ้
การคานวณด้วยเมตริ กหน่วยความจาสัมพันธุ์แบบฮอปฟิ ลด์ แบบแฮมมิ่ง แบบสองทิศทาง
โครงข่ายดี ที่สุด โครงข่ายแบบย้อนกลับ เปรี ยบเทียบโครงข่ายชั้นเดี ยว และหลายชั้นการ
ขยายโครงข่าย และประสิ ทธิ ภาพ การเรี ยนรู ้ แบบแข่งขันของ กรอสส์ เบิร์กการจัด ตัวเอง
ของโคโฮเนนโครงข่ายเซลล์ประสาทและเทคนิ คทางสถิ ติ การประยุกต์ใช้งานทางด้าน
ฐานข้อมูล การรู ้ภาพ ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ การสังเคราะห์ดว้ ยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
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CPE 4311

ระบบคอมพิวเตอร์ แบบเรียลไทม์
3(3-0-6)
Real Time Computer System
วิชาบังคับก่อน : CPE 3211 ไมโครโพรเซสเซอร์
ศึกษาลักษณะของโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ แบบเรี ยลไทม์ สัญญาณและอุปกรณ์เชิ งเส้น
สาหรับระบบคอมพิวเตอร์เวลาจริ งการจัดอันดับงานและการเชื่อมประสานงานแบบสมวาร
ระหว่างหลายๆ ไมโครโพรเซสเซอร์ ความเชื่ อถื อได้และความพร้ อมในการใช้งานการ
คานวณแบบอนุ กรมและแบบขนาน ระบบปฏิบตั ิการในระบบคอมพิวเตอร์ เวลาจริ งภาษา
คาสั่งใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ เวลาจริ ง ตัวอย่างการออกแบบระบบเวลาจริ ง

CPE 4312

ระบบควบคุมหุ่นยนต์
3(3-0-6)
Robotics Control System
วิชาบังคับก่อน : ENG 1112 กลศาสตร์วศิ วกรรม
ศึ ก ษาระบบหุ่ น ยนต์ที่ ใช้ในโรงงานอุ ตสาหกรรม การโปรแกรมและการควบคุ ม ระบบ
หุ่นยนต์ พื้นฐานขององค์ประกอบของระบบ แบบจาลองการเคลื่อนไหวการวางแผนระบบ
การเคลื่อนไหว ความแตกต่างระหว่างระบบเคลื่อนที่ กับระบบติดแน่น การทางานของจุด
ตรวจสอบและการตอบสนองจุดตรวจสอบ

CPE 4313

การประมวลผลแบบขนาน
3(3-0-6)
Parallel Processing
วิชาบังคับก่อน : CPE 3211 ไมโครโพรเซสเซอร์
ศึ ก ษาความรู ้ พ้ื น ฐานของการประมวลผลแบบขนาน การท างานแบบขนานในระบบ
ประมวลผลเดี่ ย ว โครงสร้ างของระบบคอมพิ วเตอร์ แ บบขนานไปท์ไ ลน์ คอมพิ วเตอร์
อาร์ เรย์คอมพิวเตอร์ แนวคิดในระบบหลายตัวประมวลผลกลางเทคนิ คการจัดการทางาน
และข้อมูล
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CPE 4314

คอมพิวเตอร์ ช่วยงานออกแบบ
3(2-3-5)
Computer Aided Designs
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก ช่ วยในการออกแบบงานวิศวกรรมด้านต่างๆ เช่ น
เครื่ องจักรกล ออกแบบตึก สถาปั ตยกรรม วงจรไฟฟ้า เครื่ องบิน ควบคุมโรงงานพัฒนาการ
ออกแบบ VLSI อุ ป กรณ์ น าข้อ มู ล เข้า และอุ ป กรณ์ แ สดงผลลัพ ธ์ ช่ ว ยในการออกแบบ
การจาลองแบบงาน การจาลองแบบโรงงาน การพัฒนาซอฟแวร์ ช่วยแสดงผลเป็ นแผนภาพ
ศึกษาซอฟต์แวร์ ตวั อย่างทางด้านนี้ ที่มีอยู่ในท้องตลาด ปฏิ บตั ิการทดลองสอดคล้องและ
ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านทฤษฎี

CPE 4315

ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
Special Problems in Computer Hardware
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิชาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ ดแวร์ ของระบบคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

CPE 4316

ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ซอฟต์ แวร์
Special Problems in Computer Software
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิชาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ของระบบคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

CPE 4317

หัวข้ อชั้ นสู งทางคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
Advanced Topics in Computer Hardware
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิชาการชั้นสู ง ที่เกี่ยวข้องกับระบบฮาร์ ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

CPE 4318

หัวข้ อชั้ นสู งเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์ แวร์
Advanced Topics in Computer Software
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิชาการชั้นสู ง ที่เกี่ยวข้องกับระบบซอฟต์แวร์ ของคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)
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CPE 4319

ระบบสมองกลฝังตัว
3(2-3-5)
Embedded System
วิชาบังคับก่อน : CPE 3211 ไมโครโพรเซสเซอร์
แนะนาการพัฒนาระบบฝังตัวสมองกล ระบบไอดีอี ไอดีอีสาหรับโพรเซสเซอร์ การใช้งาน
เจเท็คการเขี ยนโปรแกรมส าหรับระบบฝั งตัวสมองกลการเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ ภายนอก
แนะนาระบบปฏิบตั ิการไมโครซีการทาพอร์ตติง และการใช้งานแบบตอบสนองทันทีทนั ใด
การเขียนโปรแกรมสาหรับระบบฝังตัว ปฏิบตั ิการทดลองสอดคล้องและครอบคลุมเนื้ อหา
ทางด้านทฤษฎี

CPE 4320

ระบบบ่ งชี้ด้วยคลื่นความถี่วทิ ยุ
3(2-3-5)
Radio Frequency Identification
วิชาบังคับก่อน : CPE 3211 ไมโครโพรเซสเซอร์
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของเทคโนโลยี RFID โครงสร้างและมาตรฐาน
ต่างๆ ของระบบ RFID ทฤษฎีพ้นื ฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับส่ งข้อมูลระหว่างเครื่ องอ่านและ
บัต ร RFID กระบวนการเข้า/ถอดรหั ส ข้อ มู ล กระบวนการกล้ า สั ญ ญาณ กระบวนการ
ตรวจสอบความถู กต้องของข้อมูล กระบวนการป้ องกันการชนกันของข้อมูลกระบวนการ
พิ สู จน์ ต ัวตน กระบวนการรั ก ษาความปลอดภัยของข้อมู ล โครงสร้ างและขั้น ตอนการ
ออกแบบเครื่ องอ่าน RFID ส าหรั บ การใช้งานย่านความถี่ ต่ า กระบวนการอ่านและเขี ยน
ข้อมู ลระหว่างเครื่ องอ่านและบัตร ขั้นตอนการพัฒนาระบบ RFID เพื่ อนาไปประยุกต์ใช้
งานในรู ปแบบต่างๆ ปฏิบตั ิการทดลองสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาทางด้านทฤษฎี

ENG 3303

เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Management Techniques
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึ ก ษาถึ ง วิวฒั นาการของทฤษฎี ก ารจัด การ การจัด การเชิ งกระบวนการ การจัด การเชิ ง
ปริ ม าณ การจัด การเชิ งพฤติ ก รรม การจัด การเชิ งระบบ ศึ ก ษาแนวทางของการจัด การ
สมัยใหม่บทบาทของผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าโลกาภิ วฒั น์ จริ ยธรรมในการบริ หาร การบริ หาร
ความเปลี่ ยนแปลง รวมทั้งแนวทางการจัดการด้านแผนธุ รกิ จในประเทศ และการบริ หาร
ระหว่างประเทศ
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ENG 4304

สั งคมการประกอบการ
3(3-0-6)
Smart Entrepreneur
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงความหมายและคุณลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการการประเมินศักยภาพของ
ตนเอและคุณลักษณะที่ดีของผูป้ ระกอบการ การเสริ มสร้างทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ภาวะ
ผูน้ า และการทางานเป็ นทีม การสร้ างค่านิ ยมและจริ ยธรรมที่ดีสาหรับผูป้ ระกอบการการ
เสริ มสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การวิเคราะห์และการแสวงหาโอกาสทาง
ธุ รกิ จ การสร้ างเสริ ม องค์ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ การประกอบธุ รกิ จของตนเอง กลยุทธและการ
จัด การธุ รกิ จ กฎหมายธุ รกิ จที่ เกี่ ย วข้อ ง ผลกระทบของธุ รกิ จต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม และการ
นาเสนอแผนธุ รกิจ

*ENG 4305

การเป็ นผู้ประกอบการเพื่อสร้ างธุรกิจใหม่
3(2-3-5)
Entrepreneurship for New Ventures Creation
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ลัก ษณะ ทัก ษะ บทบาทและความรั บ ผิดชอบของการเป็ นผูป้ ระกอบการ
รู ปแบบของการประกอบธุ รกิ จ กฎหมายหรื อระเบี ยบที่ ควรทราบในการประกอบธุ รกิ จ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและจริ ยธรรมของผู ้ป ระกอบการ การจัด ท าแผนธุ ร กิ จ
ประกอบด้ว ย การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม การวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ แผนการตลาด
แผนการผลิ ต แผนการบริ หารจัดการ และแผนการเงิน โดยศึกษาค้นคว้า และนาเสนอ
แผนงานหรื อโครงการ เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มในการสร้ า งธุ ร กิ จ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการด้านวิศวกรรม
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18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
18.1 การบริหารหลักสู ตร
(1) มีอาจารย์ประจาหลักสู ตรเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
(2) มีระบบการายงานข้อมูลหลักสู ตร การจัดการศึกษา และข้อมูลอาจารย์ผสู ้ อนทุกภาคการศึกษา
(3) มีการประเมินผลอาจารย์ผูส้ อนโดยนักศึกษาทุ กสิ้ นภาคการศึกษา และรายงานการประเมิ น
เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน
(4) มีกระบวนการติดตามประสิ ทธิ ภาพและผลการเรี ยนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
(5) นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชาจะต้องเข้าเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมี
สิ ทธิ์ สอบเพื่อประเมินผลระดับขั้น
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนมี 2 ส่ วนประกอบด้ วย
18.2.1 ทรัพยากรกาลังคน มีดงั นี้
มีการพัฒนาคุ ณภาพอาจารย์ให้ มีความมีรู้ความสามารถ มี คุณวุฒิที่ตรงกับวิชาบรรยาย
สนับ สนุ นให้ค ณาจารย์ผลิ ตเอกสารประกอบการสอน ตลอดจนมี ก ารประเมิ นผล นิ เทศและติ ดตามการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
18.2.2 ห้ องเรียนห้ องสมุดและอุปกรณ์ การาสอน
1. สถานที่ เรี ย น ใช้ ห้ อ งเรี ย นและห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารที่ มี อุ ป กรณ์ พ ร้ อ มประ กอบด้ว ย
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทนั สมัยและเพียงพอสามารถใช้สอนโดยคอมพิวเตอร์ ได้ มีเครื่ องฉาย LCD Projector และ
มีบรรยากาศสภาพอากาศที่เหมาะสม
2. อุปกรณ์ การสอน เครื่ องมือ เครื่ องจักร ประกอบด้วยเครื่ องมือสื่ อการสอนที่เพียงพอ
ทันสมัย มีประสิ ทธิ ภาพและสะดวกในการใช้งาน มีห้องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตให้นกั ศึกษา
ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
3. ห้องสมุด นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้จากแหล่งค้นคว้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั ตนโกสิ น ทร์ โดยมี ส านัก วิท ยบริ ก ารที่ มี บ รรยากาศ จานวนหนังสื อ วารสาร ที่ ห ลากหลาย
ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้ของนักศึกษา
18.3 การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
(1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาที่พร้อมจะให้การสนับสนุนและให้คาแนะนาแก่นกั ศึกษาโดยมีการ
พบนักศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเป็ นอย่างน้อย
(2) นักศึกษาจะได้รับคาแนะนาให้เตรี ยมแผนการเรี ยนแบบสหกิจศึกษาตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1
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18.4 ความต้ องการตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
(1) มีการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย
(2) มีการสารวจการได้งานทาของผูส้ าเร็ จการศึกษาทุกปี
19. การพัฒนาหลักสู ตร
19.1 ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
มีการกาหนดตัวชี้วดั ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่ สมศ.และมหาวิทยาลัยกาหนด
19.2 ระยะเวลาการปรั บ ปรุ งดั ชนี ด้ านมาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ กษาและการประเมิ นเพื่ อพัฒ นา
หลักสู ตร
(1) มีการประเมินหลักสู ตรอย่างน้อยทุก 5 ปี และปรับปรุ งหลักสู ตรตามผลการประเมิน
(2) หลักสู ตรที่เปิ ดสอนนี้กาหนดการประเมินครั้งต่อไป ปี พ.ศ. 2556
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ภาคผนวก ก
รายนามคณะกรรมการจัดทาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1. ทีป่ รึกษาหลักสู ตร
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
2. นางวัชรี
จิวาลักษณ์
รองอธิการบดี
3. นายณัฏฐ์
ตั้งปรี ชาพาณิ ชย์
ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
4. ผศ.อุดมวิทย์
กาญจนวรงค์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์
3. คณะกรรมการจัดทาหลักสู ตร
1. ผศ. อุดมวิทย์
กาญจนวรงค์
2. นายรณกร
เทพวงษ์
3. นายทิวา
ตันสถิตย์
4. นายฤทธินนท์ เดชเจริ ญ
5. นายเจตวรา
ต่างจิตร์
6. นางสาวพรทิพย์ ขาอภัย
7. นายชาญยุทธ
อุปายโกศล
8. นายณัฏฐ์
ตั้งปรี ชาพาณิ ชย์
8. นายเอกสิ ทธิ์
นุกูลเจริ ญลาภ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.ดร.ปิ ยะ
2. ดร.นภดล
3. ดร.ชัยวัฒน์
4. นายภัทรชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล
เขตอุตสาหกรรมประเทศไทย
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก

โควินทร์ทวีวฒั น์
วณิ ชวรนันท์
อุตตมากร
แซ่ต้ งั
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ภาคผนวก ข
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------เพื่ อให้การดาเนิ นการจัดการศึ กษาเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ จึงเห็นสมควรจัดทาข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ในการประชุ มครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อ
วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับ นี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บงั คับ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรื อคาสั่งอื่นใด ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับ
นี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามมาตรา ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
“คณะ” หมายความรวมถึง วิทยาลัยหรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะที่มีการจัดการเรี ยนการสอน ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงและมติสภามหาวิทยาลัย
“คณบดี” หมายความรวมถึง ผูอ้ านวยการวิทยาลัยหรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรี ยนการสอน ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงและมติสภามหาวิทยาลัย
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“นักศึกษา” หมายความว่า ผูท้ ี่เข้ามารับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะหรื อคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่ ข้ ึนตรงต่อคณะหรื อวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละ
คณะหรื อวิทยาลัย
“แผนการเรี ยน” หมายความว่า แผนการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ของแต่ละหลักสู ตร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
“อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา”หมายความว่ า อาจารย์ป ระจ าในคณะหรื อ วิ ท ยาลัย ซึ่ งคณบดี
มอบหมายให้ท าหน้าที่ ให้ค าแนะนาปรึ กษา ติ ดตามผลเกี่ ยวกับการศึ กษา ตักเตือนและดู แลความประพฤติ
ตลอดจนรับผิดชอบดูแลแผนการเรี ยนของนักศึกษา
“อาจารย์ผสู ้ อน” หมายความว่า ผูท้ ี่ มี ห น้า ที่ รั บ ผิด ชอบสอนรายวิช าในระดับ ปริ ญญา
ตรี
ข้อ ๕ ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจวินิจฉัยตีความตลอดจนออกประกาศเพื่อให้
การปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ทั้งนี้ คาวินิจฉัยให้ถือเป็ นที่สุด
หมวด ๑
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๖ ผูท้ ี่จะสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้
(๑) เป็ นผูม้ ีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
(๒) ไม่ เป็ นคนวิก ลจริ ต หรื อ โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรง โรคที่ สั ง คมรั ง เกี ย จ หรื อ โรคที่ จ ะเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
(๓) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๗ การคัดเลื อกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการสอบคัดเลื อกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาของมหาวิทยาลัย หรื อการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๘ ผูท้ ี่ ผ่านการคัดเลื อกเข้าศึ กษา จะมี สถานภาพเป็ นนักศึ กษาเมื่ อได้ข้ ึ นทะเบี ยนและช าระเงิ น
ค่าลงทะเบี ยนเรี ยนและค่าธรรมเนี ยมตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร้ อมนาส่ งหลักฐานเกี่ ยวกับการขอขึ้ น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ตามมหาวิทยาลัยกาหนด
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หากผูผ้ ่านการคัดเลื อกเข้าศึ ก ษาไม่ ม าขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นนัก ศึ ก ษาเป็ นอัน หมดสิ ท ธิ์ ที่ จะเข้าเป็ น
นักศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็ นและได้รับอนุ มตั ิจากอธิ การบดีหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายนักศึกษาที่ข้ ึนทะเบียน
แล้วต้องทาบัตรประจาตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยประสานงานด้านวิชาการระหว่างคณะหรื อสาขาวิชา คณะใด
หรื อสาขาวิชาใด ที่ มี หน้าที่ เกี่ ยวกับวิชาการด้านใดให้จดั การศึ กษาในวิชาการด้านนั้น แก่ นักศึ กษาทุ กคนทั้ง
มหาวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยจัดการศึ กษาโดยใช้ระบบทวิภาคโดยหนึ่ งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ นสอง
ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้ ไม่รวมเวลาสาหรับ
การสอบด้วย
กรณี มหาวิทยาลัยเปิ ดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดย
มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาภาคปกติ
(๓) การกาหนดปริ มาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้กาหนดเป็ นหน่ วยกิ ตตามลักษณะการ
จัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้นบั เป็ น ๑ หน่วยกิต
๒) รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้นบั เป็ น ๑ หน่วยกิต
๓) การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามหรื อสหกิจศึกษาที่ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ชัว่ โมง
ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้นบั เป็ น ๑ หน่วยกิต
๔) การท าโครงงานหรื อกิ จกรรมการเรี ยนอื่ นใดตามที่ ได้รับมอบหมายที่ ใช้เวลาท า
โครงงานหรื อกิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้นบั เป็ น ๑ หน่วยกิต
๕) การศึกษาบางรายวิชาที่มีลกั ษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดหน่วยกิตโดยใช้
หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม
(๔) ในแต่ละรายวิชา ถ้านักศึกษามีเวลาศึกษาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษา จะไม่มีสิทธิ์
สอบ ในรายวิชานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากคณบดี กรณี ที่เวลาศึกษาไม่ถึงร้ อยละ ๘๐ อันเนื่ องมาจาก
เหตุสุดวิสัย
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หมวด ๓
การลงทะเบียนเรี ยน
ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนโดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดดังนี้
(๑) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาที่กาหนดในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็ จก่อน
วันเปิ ดภาคการศึกษานั้น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดต้องได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และเป็ นไป
ตามข้อกาหนดของหลักสู ตรและข้อกาหนดของคณะที่ นักศึกษาสังกัด หากฝ่ าฝื นจะถื อว่าการลงทะเบี ยน
ดังกล่าวเป็ นโมฆะ
(๓) การลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่ต่ากว่า
๙ หน่ วยกิ ต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่ วยกิ ต สาหรับภาคการศึกษาฤดู ร้อน ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิ น ๙ หน่ วยกิ ต
ยกเว้นในกรณี ที่แผนการเรี ยนของหลักสู ตรได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ให้ปฏิบตั ิตามแผนการเรี ยนที่กาหนดไว้
ในหลักสู ตรนั้น
(๔) การลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติที่มีจานวนหน่ วยกิ ตมากกว่า ๒๒ หน่ วย
กิ ต แต่ไม่เกิ น ๒๕ หน่ วยกิ ต หรื อน้อยกว่า ๙ หน่ วยกิ ต ต้องขออนุ มตั ิคณบดี ได้เพี ยงหนึ่ งภาคการศึกษา
ยกเว้นภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่ นักศึ กษาจะสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร และมีหน่ วยกิ ตเหลื ออยู่ไม่เกิ น ๒๕
หน่วยกิต หรื อน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต อาจขออนุมตั ิคณบดีเป็ นการเฉพาะรายได้อีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
(๕) นักศึกษาที่ ได้ลงทะเบี ยนเรี ยนก่อนวันเปิ ดภาคการศึ กษาแล้ว แต่มีประกาศภายหลังว่าพ้น
สภาพเนื่ องจากผลการเรี ยนในภาคการศึ กษาก่ อน ให้ถือว่าผลการลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคการศึ กษาถัดมาเป็ น
โมฆะ ไม่มีผลผูกพันมหาวิทยาลัย
(๖) สาหรับภาคการศึ กษาปกติ หรื อภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยน
และช าระเงิ น ตามระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลัยก าหนด นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ยนเรี ย นและช าระเงิ น หลังวัน ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็ นค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย
หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรี ยนและไม่ชาระเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดมหาวิทยาลัย
จะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๗) หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน และประสงค์จะขอรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา
เพื่อลาพักการศึกษาหรื อปรับค่าระดับคะแนน ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดี เมื่อได้รับอนุ มตั ิแล้วให้นาไปยื่นต่อ
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษานั้น และต้องชาระเงิ น
ค่าธรรมเนี ยมเพื่อรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา หากไม่ปฏิบตั ิมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั ออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
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(๘) ให้อธิ การบดีโดยข้อเสนอแนะของสภาวิชาการมีอานาจอนุมตั ิให้นกั ศึกษาผูถ้ ูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษาตาม (๖)(๗) กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ได้เป็ นกรณี พิเศษ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร
โดยให้ถื อระยะเวลาที่ ถู ก ถอนชื่ อออกจากทะเบี ย นนักศึ กษาเป็ นระยะเวลาพักการศึก ษา ทั้งนี้ ตอ้ งไม่พ ้น
กาหนดระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ นกั ศึ กษาผูน้ ้ นั ถู กถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา โดยนักศึ กษาต้อง
ชาระเงินค่าธรรมเนี ยมเสมือนเป็ นผูล้ าพักการศึกษารวมทั้งค่าคืนสภาพการเป็ นนักศึกษา และค่าธรรมเนี ยม
อื่นใดที่คา้ งชาระตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ กรณี ที่ม หาวิท ยาลัยมีเหตุอนั ควรอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ ง หรื อ
จากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาใดก็ได้ การเปิ ดรายวิชาเพิ่มหรื อปิ ดรายวิชาใดต้องกระทา
ภายในสองสั ป ดาห์ แรกนับ จากวัน เปิ ดภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อภายในสั ป ดาห์ แ รกนับ จากวัน เปิ ดภาค
การศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาที่มีวชิ าบังคับก่อนมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาหนึ่งวิชาใดที่มีวชิ าบังคับก่อน นักศึกษาจะต้องสอบได้วชิ า
บังคับก่อน หากฝ่ าฝื นจะถื อว่าการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นเป็ นโมฆะ เว้นแต่จะได้รับอนุ มตั ิจากคณบดี
ก่อนการลงทะเบียนเรี ยน และจะต้องเป็ นนักศึกษาปี สุ ดท้ายของหลักสู ตรที่จะสาเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา
นั้น
(๒) นัก ศึ ก ษาอาจลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าต่ อ เนื่ อ งควบคู่ ก ับ รายวิ ช าบัง คับ ก่ อ นที่ เคย
ลงทะเบี ยนเรี ยนแล้วผลการสอบไม่ ผ่าน โดยความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ ป รึ กษา ทั้งนี้ ผลการเรี ยนของ
รายวิชาต่อเนื่องจะไม่เป็ นโมฆะ ไม่วา่ ผลการเรี ยนของรายวิชาบังคับก่อนจะสอบผ่านหรื อไม่ ให้นาผลการ
เรี ยนของรายวิชาที่ สอบผ่านมาคานวณคะแนนเฉลี่ ยสะสมตามปกติ เว้นแต่รายวิชาที่ หลักสู ตรกาหนดไว้
เป็ นอย่างอื่นให้ถือปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรนั้น
(๓) นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาต่ อเนื่ องควบคู่ ก ับรายวิชาบังคับก่ อน หากงดเรี ยน
รายวิชาบังคับก่อน จะต้องงดเรี ยนรายวิชาต่อเนื่ องในคราวเดี ยวกันด้วย หากไม่งดเรี ยนรายวิชาต่อเนื่ องจะถื อว่า
การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่อเนื่ องนั้นเป็ นโมฆะ
ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรี ยนข้ามสถาบันการศึกษาดังนี้
(๑) การลงทะเบียนเรี ยนข้ามสถาบันการศึกษา มี ๒ กรณี ประกอบด้วย การลงทะเบียนเรี ยน
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ประเภทไม่นบั หน่ วยกิต และการลงทะเบียนเรี ยนข้ามสถาบันการศึกษาเพื่อนับหน่วยกิ ต
ในหลักสู ตร
(๒) การลงทะเบียนเรี ยนข้ามสถาบันการศึกษาเพื่อนับ หน่ วยกิตในหลักสู ตรจะต้องเป็ นไป
ตามเงื่อนไข ดังนี้
๑) เป็ นนักศึ กษาภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่ จะสาเร็ จการศึ กษา หรื อรายวิชาที่ จะเรี ยนไม่
เปิ ดสอนในภาคการศึกษานั้น
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๒) รายวิ ช าที่ จ ะลงเรี ย นในสถาบัน การศึ ก ษาอื่ น จะต้อ งเที ย บได้ก ับ รายวิช าตาม
หลักสู ตรของมหาวิทยาลัย การเทียบให้อยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าสาขาวิชาที่เป็ นเจ้าของรายวิชา โดยยึดถือ
เกณฑ์เนื้อหาและจานวนหน่วยกิตเป็ นหลัก
(๓) การลงทะเบี ย นเรี ย นข้ามสถาบัน การศึ ก ษา ให้ นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ต ามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และระเบียบหรื อประกาศของสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนข้ามสถาบันการศึกษา
ข้อ ๑๔ นักศึกษาอาจขอเพิ่มหรื อถอนรายวิชาได้โดยต้องดาเนิ นการดังนี้
(๑) การขอเพิม่ รายวิชา ต้องกระทาภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
(๒) การถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้
๑) ถ้า ถอนรายวิช าภายใน ๒ สัป ดาห์แ รกของภาคการศึก ษาปกติ หรื อ ภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดู ร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
๒) ถ้า ถอนรายวิช าเมื่ อ พ้น กาหนดสองสัป ดาห์ แ รก แต่ย งั อยู่ภ ายใน ๑๒ สัปดาห์
แรกของภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อ เมื่ อ พ้น ก าหนดสั ป ดาห์ แ รก แต่ ย งั อยู่ภ ายใน ๖ สั ป ดาห์ แ รกของภาค
การศึกษาฤดูร้อน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผล
การศึ ก ษา ซึ่ งจะได้รับ ระดับ คะแนนถอนรายวิช า หรื อ ถ (W) และเมื่ อพ้น ก าหนดการถอนรายวิช าแล้ว
นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้
๓) ถ้าขอถอนรายวิชาเมื่ อพ้น ๑๒ สัปดาห์ แรกของภาคการศึก ษาปกติ หรื อเมื่อพ้น
กาหนด ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะได้รับคะแนน ต (F) หรื อ ม.จ. (U) ในรายวิชา
นั้น ๆ
(๓) การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่มจนมีหน่วยกิตสู งกว่า หรื อการถอนรายวิชาจนเหลือ
จานวนหน่ วยกิ ตต่ ากว่าที่ ระบุ ไว้ในข้อ ๑๐ (๓) จะท ามิ ได้ หากฝ่ าฝื นจะถื อว่าการลงทะเบี ยนเรี ยนในภาค
การศึกษานั้นเป็ นโมฆะเว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
หมวด ๔
การลาของนักศึกษา
ข้อ ๑๕ นักศึกษามีสิทธิ์ ลาพักการศึกษาในระหว่างการศึกษาดังนี้
(๑) การลาพัก การศึ ก ษาเป็ นการลาพัก ทั้ง ภาคการศึ ก ษา และถ้า ได้ล งทะเบี ย นไปแล้ว
ให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษา แต่หากเป็ นการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่ ๑๒ ในระหว่างภาคการศึกษาปกติ
หรื อสัปดาห์ที่หกในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บนั ทึกระดับคะแนนถอนรายวิชา หรื อ ถ (W)
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(๒) การขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจาเป็ นพร้อมกับมีหนังสื อยืน่ ต่อคณบดี
(๓) การขออนุ ญาตลาพักการศึกษาให้ยื่นขออนุ ญาตลาพักการศึกษาต่อคณบดี ได้ไม่เกิ น
๒ ภาคการศึกษาปกติ ดังกรณี ต่อไปนี้
๑) ถูกเกณฑ์หรื อระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
๒) ได้รับ ทุ น แลกเปลี่ ย นนัก ศึ ก ษาระหว่างประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ งมหาวิท ยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
๓) ประสบอุบตั ิเหตุ ภยันตราย หรื อเจ็บป่ วย จนต้องพักรักษาตัวเกิ นกว่าร้ อยละ ๒๐
ของ เวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย์
๔) มีความจาเป็ นส่ วนตัว โดยนักศึกษาผูน้ ้ นั ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อย
กว่าหนึ่งภาคการศึกษา
(๔) ในภาคการศึกษาแรกที่ ข้ ึนทะเบี ยนเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพัก
การศึกษาไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากอธิการบดี เป็ นกรณี พิเศษ
(๕) ในการลาพัก การศึ กษา นั ก ศึ ก ษาจะลาพัก การศึ ก ษาเกิ น กว่า ๒ ภาคการศึ ก ษาปกติ
ติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากอธิ การบดี เป็ นกรณี พิเศษ
(๖) นัก ศึ ก ษ าจะต้อ งช าระค่า รั ก ษ าส ภาพ การเป็ น น ัก ศึ ก ษ าตามป ระก าศของ
มหาวิท ยาลัย ทุก ภาคการศึกษาที่ ได้รับอนุ มตั ิ ให้ลาพักการศึกษา หากไม่ปฏิ บตั ิจะถู กถอนชื่ อออกจาก
ทะเบี ย นนัก ศึ ก ษา ยกเว้น ภาคการศึ ก ษาที่ นัก ศึ ก ษาได้ช าระเงิ น ค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษา ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย น
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา และค่าอื่นใดตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงิ นดังกล่าวให้
แต่นกั ศึกษาไม่ตอ้ งชาระเงินค่ารักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา
(๗) การลาพัก การศึ ก ษาไม่ ว่าด้วยเหตุ ใดหรื อการกลับ เข้าศึ ก ษาใหม่ หรื อการถู ก ให้ พ กั
การศึกษาแล้วแต่กรณี ไม่เป็ นเหตุให้ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินกว่า ๒ เท่าของแผนการเรี ยนตามหลักสู ตร
นับแต่วนั ขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๑๖ นักศึ กษาที่ ป่วยหรื อมี เหตุ สุดวิสัยทาให้ไ ม่ส ามารถเข้าสอบปลายภาคได้ นัก ศึ ก ษาต้อง
ขอผ่อนผันการสอบต่ออาจารย์ผสู ้ อนรายวิชานั้นภายในวันถัดไปหลังจากที่มีการสอบปลายภาครายวิชานั้น
เพื่อเสนอคณบดี พิจารณาอนุ มตั ิให้ได้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ หรื อ ม.ส. (I) หรื อให้ยกเลิกการลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชานั้นเป็ นกรณี พิเศษ โดยให้ได้ระดับคะแนนถอนรายวิชาหรื อ ถ (W) หรื อไม่อนุมตั ิการขอผ่อนผัน โดย
ให้ถือว่าขาดสอบ ทั้งนี้การพิจารณาให้ดาเนินการตามเหตุผลอันสมควรเป็ นกรณี
ข้อ ๑๗ นักศึกษาอาจลาออกจากการเป็ นนักศึกษาได้โดยยื่นคาร้ องขอลาออกต่อคณะที่นักศึกษา
สังกัด และต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
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หมวด ๕
การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
ข้อ ๑๘ นักศึกษาอาจย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชาได้ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดดังนี้
(๑) นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะต้องได้รับอนุ มตั ิจากคณบดี ของคณะที่นกั ศึกษาสังกัด
และคณบดีของคณะที่นกั ศึกษาประสงค์จะย้ายเข้าศึกษา ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา
(๒) นักศึ กษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ ยนสาขาวิชาจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็ นชอบ
จากคณบดีของคณะที่นกั ศึกษาสังกัด ผ่านคณะกรรมการบริ หารคณะหรื อหัวหน้าสาขาวิชานั้น
หมวด ๖
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๙ มหาวิ ท ยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์ การวัดและประเมิ นผลการศึ กษาให้ ค ณะที่ เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัย จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสาหรับรายวิชาที่นักศึ กษาลงทะเบียนเรี ยนไว้ในแต่ละ
ภาคการศึ กษาหนึ่ ง โดยการประเมิ นผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้กาหนดเป็ นระดับคะแนน ค่าระดับ
คะแนนต่อหน่วยกิตและ ผลการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้อ ๒๐ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้นสภาพเนื่องจากถูกถอนชื่อการเป็ นนักศึกษาตามข้อ ๑๐(๗)
(๔) ไม่ผา่ นเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๕) ใช้ระยะเวลาการศึ กษาเกิ น กว่า ๒ เท่ าของแผนการเรี ยนตามหลักสู ตรนับ แต่ วนั ขึ้ น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สาหรับนักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรี ยน ย้ายคณะหรื อสาขาวิชา
ให้นบั เวลาที่เคยศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาเดิมรวมเข้าด้วย
หมวด ๘
การขอสาเร็ จการศึกษา การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ข้อ ๒๑ นักศึกษาจะมีสิทธิ ขอสาเร็ จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(๑) ต้องศึกษารายวิชาให้ครบตามหลักสู ตรและข้อกาหนดของสาขาวิชานั้น
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(๒) มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่าที่หลักสู ตรกาหนดไว้ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(๓) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็ นบัณฑิตและไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
(๔) การยื่ นค าร้ องขอส าเร็ จการศึ กษาต้องยื่ นต่ อส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยนทุ กภาค
การศึกษา ที่ นักศึ กษาคาดว่าจะส าเร็ จการศึ ก ษาภายใน ๓๐ วันในภาคการศึก ษาปกติ และ ๑๕ วันในภาค
การศึก ษาฤดู ร้อน นับ แต่ วนั เปิ ดภาคการศึ ก ษานั้นจนกว่านัก ศึ ก ษาจะส าเร็ จการศึ ก ษาตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัย
(๕) นักศึกษาที่ไม่ดาเนิ นการตาม (๔) จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่ อเพื่อรับปริ ญญาใน
ภาคการศึกษานั้น และจะต้องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาที่
นักศึกษา ยืน่ คาร้องขอสาเร็ จการศึกษา
ข้อ ๒๒ นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาต้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตโดยยืน่ คาร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อ
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน พร้ อมชาระเงิ นค่าขึ้นทะเบี ยนบัณฑิ ต ทั้งนี้ จะต้องดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๙
ปริ ญญาเกียรตินิยมและเหรี ยญเกียรตินิยม
ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาเกียรตินิยมต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ๗๒ หน่ วยกิต สาหรับหลักสู ตร ๒ ถึง
๓ ปี การศึ กษา หรื อไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ หน่ วยกิ ต ส าหรั บ หลัก สู ตร ๔ ปี การศึ ก ษา หรื อไม่ น้อยกว่า ๑๕๐
หน่วยกิต สาหรับหลักสู ตร ๕ ปี การศึกษา
(๒) สาเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด ทั้งนี้ไม่นบั ระยะเวลาที่นกั ศึกษาขอ
ลาพักการศึกษาตามข้อบังคับนี้
(๓) ต้องไม่ มี ผ ลการศึ ก ษาที่ อยู่ในเกณฑ์ ข้ นั ไม่ พ อใจ หรื อ ม.จ. ( U ) หรื อต่ ากว่าระดับ
คะแนน ขั้นพอใช้ ๒ หรื อ ค (C) ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
(๔) นักศึกษาผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ มีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑
(๕) นักศึกษาผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒
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(๖) การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาเกียรตินิยมให้มหาวิทยาลัยนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยใน
คราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมตั ิปริ ญญาประจาภาคการศึกษานั้น
ข้อ ๒๕ การให้เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรี ยญทองหรื อเกียรตินิยมเหรี ยญเงิน
(๑) ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีเหรี ยญเกียรตินิยมอันดับ ๑ และอันดับ ๒ แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาที่มี
ผลการศึกษาดีเด่น โดยแยกเป็ นคณะ
(๒) เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรี ยญทองให้แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาที่ได้ปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับ
๑ ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสู งสุ ดในแต่ละคณะ
(๓) เกียรตินิยมเหรี ยญเงินให้แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็ นที่ ๒
และจะต้องได้ปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรื อ ๒ ในแต่ละคณะ กรณี ผสู ้ าเร็ จการศึกษาได้ค่าระดับคะแนน
สะสมสู งสุ ดแต่ได้ปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแต่ละคณะ ให้เกียรตินิยมเหรี ยญเงิน
การเสนอชื่ อเพื่ อรั บ เหรี ยญเกี ยรติ นิ ยมให้ ส านักส่ งเสริ ม วิ ชาการและงานทะเบี ยนด าเนิ นการ ปี
การศึกษาละหนึ่ งครั้ง และให้อธิ การบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิในคราวเดียวกันกับ
ที่เสนอขออนุมตั ิปริ ญญาประจาภาคการศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษา
หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๖ นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปี การศึกษา ๒๕๕๒ ให้ใช้ขอ้ บังคับสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกว่าจะสาเร็ จการศึกษาโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงชื่อ)

นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
(นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
เรื่ อง เกณฑ์ การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
--------------------------------------------อาศัย อ านาจตามความในข้อ ๑๙ แห่ ง ข้อ บังคับ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงครั ต น
โกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
จึงกาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ดังต่อไปนี้
๑. ให้คณะและวิทยาลัยที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
สาหรับรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนไว้ในแต่ละภาคการศึกษาหนึ่ง โดยการประเมินผลการศึกษาในแต่
ละรายวิชาให้กาหนดเป็ นระดับคะแนน ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน (GRADE)

ค่ าระดับคะแนนต่ อหน่ วยกิต

ผลการศึกษา

ก หรื อ A

4.00

ดีเยีย่ ม (Excellent)

ข+ หรื อ B+

3.50

ดีมาก (Very Good)

ข หรื อ B

3.00

ดี (Good)

ค+ หรื อ C+

2.50

ดีพอใช้ (Fairly Good)

ค หรื อ C

2.00

พอใช้ (Fair)

ง+ หรื อ D+

1.50

อ่อน (Poor)

ง หรื อ D

1.00

อ่อนมาก (Very Poor)

ต หรื อ F

0

ตก (Fail)

ถ หรื อ W

-

ถอนรายวิชา (Withdrawn)

ม.ส. หรื อ I

-

ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

พ.จ. หรื อ S

-

เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)

ม.จ. หรื อ U

-

ไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)

ม.น. หรื อ AU

-

ไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
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๒. การให้ระดับคะแนน ก (A) ข+ ( B+) ข (B) ค+ (C+) ค (C) ง+ ( D+) ง (D) และ
ต (F) จะกระทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
๒.๑ ในรายวิชาที่นกั ศึกษาเข้าสอบและหรื อมีผลงานที่ประเมินผลการศึกษาได้
๒.๒ เปลี่ยนจากระดับคะแนน ม.ส. (I)
๓. การให้ระดับคะแนน ต (F) นอกเหนือไปจากข้อ ๒ แล้ว จะกระทาได้ดงั ต่อไปนี้
๓.๑ ในรายวิ ชาที่ นั กศึ กษามี เวลาศึ กษาไม่ ครบร้ อยละ ๘๐ ของเวลาศึ ก ษาตลอดภาค
การศึกษา
๓.๒ เมื่ อนัก ศึ กษาท าผิดระเบี ยบการสอบในแต่ ละภาคการศึ กษา ตามข้อบังคับ หรื อ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้นๆ และได้รับการตัดสิ นให้ได้ระดับคะแนน ต (F)
๔. การให้ระดับคะแนน ถ (W) จะกระทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
๔.๑ นักศึกษาป่ วยก่อนสอบและไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรื อทั้งหมดได้ โดย
ยืน่ ใบลาป่ วยพร้อมใบรับรองแพทย์ให้คณบดีพิจารณาร่ วมกับอาจารย์ผสู ้ อนหากเห็นว่าการศึกษาของนักศึกษาผู ้
นั้นขาดเนื้อหาส่ วนที่สาคัญ สมควรให้ระดับคะแนน ถ (W) ในบางวิชาหรื อทั้งหมด
๔.๒ นักศึกษาลาพักการศึกษาหลังจาก ๑๒ สัปดาห์ ในระหว่างภาคการศึกษาปกติหรื อ
๖ สัปดาห์ ในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อน
๔.๓ คณบดีอนุญาตให้เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) เนื่องจากป่ วยหรื อเหตุสุดวิสัย
๔.๔ในรายวิชาที่นกั ศึกษาได้รับอนุ ญาตให้ลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่ วยกิ ต (AU)
และมีเวลาศึกษาไม่ครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา
๕. การให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) จะกระทาได้ในรายวิช าที่ ผลการศึ กษายังไม่สมบู รณ์
โดยอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องระบุสาเหตุที่ให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ประกอบไว้ดว้ ยในกรณี ต่อไปนี้
๕.๑ กรณี มีเหตุเจ็บป่ วยหรื อเหตุสุดวิสัยและมีเวลาศึกษาครบร้อยละ ๘๐ โดยได้รับ
อนุ มตั ิจากคณบดี
๕.๒ กรณี นกั ศึกษาทางานที่เป็ นส่ วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์
ผูส้ อนรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาไว้ ด้วยความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา
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๖. การขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I)นักศึกษาผูใ้ ดได้ระดับคะแนน ม.ส. (I)ในรายวิชา
ทัว่ ไป
๖.๑ นัก ศึ ก ษาผูใ้ ดได้ระดับ คะแนน ม.ส. (I) ในรายวิช าทั่วไป จะต้อ งยื่น ค าร้ อ งต่ อ
อาจารย์ผูส้ อนภายในกาหนด ๑๐ วันทาการ นับจากวันประกาศผลการสอบประจาภาคการศึกษานั้น เพื่ อ
ขอให้อาจารย์ผูส้ อนกาหนดระยะเวลาสาหรับการวัดผลการศึ กษาที่สมบู รณ์ ในรายวิชานั้น เพื่อเปลี่ ยนระดับ
คะแนน ม.ส. (I) ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศผลการสอบประจาภาคการศึกษานั้น
๖.๒ นักศึกษาผูใ้ ดได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาที่เป็ นโครงการให้ขออนุมตั ิจาก
คณบดีเพื่อขอเปลี่ ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ก่ อนวันสิ้ นภาคการศึ กษาถัดไป (ถ้าหากเป็ นภาคการศึกษาที่
นักศึกษามิได้ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่น ต้องดาเนิ นการรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่
ขอให้มี การวัดผลการเปลี่ ยนระดับ คะแนน แต่ ถ้าเป็ นภาคการศึ กษาที่ นักศึ กษาต้องลงทะเบี ยนเรี ยนปกติ
นักศึกษาไม่ตอ้ งดาเนิ นการรักษาสภาพในภาคการศึกษานั้น) และให้อาจารย์ผสู ้ อนกาหนดระยะเวลาสาหรับ
การวัดผลการศึ กษาที่ สมบู รณ์ ในรายวิชานั้น เพื่ อเปลี่ ยนระดับ คะแนน ม.ส. (I) ให้แล้วเสร็ จก่ อนสิ้ นภาค
การศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดทั้ง ๒ กรณี แล้วนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใดจะถู ก
เปลี่ยนเป็ นระดับคะแนน ต (F) โดยอัตโนมัติ
ก่อนวันสิ้ นภาคการศึกษาถัดไป หมายถึง ก่อนวันที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ให้เป็ นวัน
สิ้ นภาคการศึ กษาใด ๆ ถัดไปจากภาคการศึ กษาที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน ม.ส.(I)ไว้เป็ นระยะเวลา ๑ ภาค
การศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาฤดู ร้อน ซึ่ งเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่บงั คับ แต่หากนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อนจะต้องดาเนิ นการวัดผลการศึ กษาที่ สมบูรณ์ ให้เสร็ จสิ้ นก่อนวันสิ้ นภาคการศึ กษาฤดู
ร้อน มิฉะนั้นระดับคะแนนม.ส. (I) จะถูกเปลี่ยนเป็ นระดับคะแนน ต (F) โดยอัตโนมัติ
นักศึกษาผูใ้ ดที่ได้รับคะแนน ม.ส. (I) ได้ยื่นคาร้องเพื่อขอสาเร็ จการศึกษาในภาคการศึกษา
ฤดู ร้อน จะต้องดาเนิ นการวัดผลการศึกษาที่ สมบู รณ์ ให้เสร็ จสิ้ นก่ อนวันสิ้ นภาคการศึ กษาฤดู ร้อนมิ ฉะนั้น
ระดับคะแนนม.ส. (I) จะถูกเปลี่ยนเป็ นระดับคะแนน ต (F) โดยอัตโนมัติ
๗. การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) จะกระทาได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
๗.๑ นักศึกษาที่มีเวลาศึกษาครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา แต่ไม่ได้
สอบเพราะเจ็บป่ วยหรื อมี เหตุ สุดวิสัย และได้รับอนุ มตั ิ จากคณบดี ในกรณี เช่ นนี้ การเปลี่ ยนระดับคะแนน
ม.ส. (I) ให้ได้ตามระดับคะแนนปกติ
๗.๒ เมื่ ออาจารย์ผูส้ อนและหั วหน้ าสาขาวิชาเห็ นสมควรให้ รอผลการศึ ก ษา เพราะ
นักศึกษาต้องทางานซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบการศึกษาในรายวิชานั้น โดยมิใช่ความผิดของนักศึกษา ในกรณี เช่นนี้
การเปลี่ยนระดับ คะแนน ม.ส. (I) ให้สู ง กว่า ระดับ คะแนน ค (C) ขึ้ น ไปได้ แต่ถ ้า เป็ นกรณี ความผิดของ
นักศึกษาแล้ว การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ให้ได้ไม่สูงกว่าระดับคะแนน ค (C)
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๘. การให้ร ะดับ คะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะกระท าได้ใ นรายวิช าที ่ผ ลการ
ประเมินผล การศึกษาเป็ นที่พอใจ และไม่เป็ นที่พอใจ ดังกรณี ต่อไปนี้
๘.๑ ในรายวิช าที่ ห ลัก สู ต รกาหนดไว้ว่า มี ก ารประเมิ น ผลการศึ ก ษาอย่า งไม่เ ป็ น
ระดับคะแนน ก (A) ข+ (B+) ข (B) ค+ (C+) ค (C) ง+ ( D+) ง (D) และ ต (F)
๘.๒ ในรายวิชาที่ นักศึ กษาลงทะเบี ยนเรี ยนนอกเหนื อไปจากหลักสู ตรและขอรั บการ
ประเมินผลการศึกษาเป็ นระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะไม่มีค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและหน่วยกิต
ที่ได้ไม่นามาคานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่ให้นบั รวมเข้า
เป็ นหน่วยกิตสะสมด้วย
๙. การให้ระดับคะแนน ม.น. (AU) จะกระทาได้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ งที่อาจารย์ที่ ปรึ กษา
อาจจะแนะนาให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนเพื่อเป็ นการเสริ มความรู ้โดยไม่นบั หน่วยกิตในรายวิชานั้นก็ได้ แต่
ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชานั้น
๑๐. การค านวณหาค่ าระดับ คะแนนเฉลี่ ย เมื่ อสิ้ นภาคการศึ กษาหนึ่ ง ๆ มหาวิท ยาลัยจะ
คานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยของรายวิชาที่นกั ศึกษาแต่ละคนได้ลงทะเบียนเรี ยนไว้ในภาคการศึกษานั้น ๆ
เรี ยกว่า ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค ตามผลรวมของหน่วยกิตที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาค
การศึ กษา ซึ่ งเรี ยกว่าหน่ วยกิ ตประจาภาค และจะคานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยทุ กรายวิชาของทุ กภาค
การศึ กษา รวมทั้งภาคการศึกษาฤดู ร้อนด้วย ตั้งแต่เริ่ มสภาพการเป็ นนักศึกษาจนถึ งภาคการศึกษาปั จจุบนั
เรี ย กว่าค่ า ระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสม (Grade Point Average-GPA ) ตามผลรวมของหน่ ว ยกิ ต ที่ นัก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรี ยนทุกภาคการศึกษาทั้งหมด ซึ่ งเรี ยกว่าหน่วยกิตสะสม
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท ซึ่ งคานวณหาได้ดงั ต่อไปนี้
๑๐.๑ ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ย ประจาภาค (Grade Point Semester-GPS) ให้คานวณหา
จากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคานวณกับค่าระดับ
คะแนนต่อหน่ วยกิตที่นกั ศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็ นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจานวนหน่ วยกิตประจา
ภาค ในการหารเมื่อได้ทศนิยมสองตาแหน่งแล้วถ้าปรากฏว่ายังมีเศษก็ให้ปัดทิง้
๑๐.๒ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม (Grade Point Average-GPA)ให้คานวณหาจากผล
การศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่ มสภาพการเป็ นนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปั จจุบนั ที่กาลังคิดคานวณ โดย
เอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตที่นกั ศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็ นตัว
ตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมของจานวนหน่วยกิตสะสมในการหาร เมื่อได้ทศนิ ยมสองตาแหน่งแล้ว ถ้าปรากฏว่า
ยังมีเศษก็ให้ปัดทิ้ง
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๑๑. การลงทะเบียนเรี ยนซ้ าหรื อแทนและการนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
๑๑.๑ น ัก ศึก ษ าที ่ไ ด้ร ับ คะแน น ง+ ( D+) ห รื อ ง (D) ใน รายวิช าที ่ต อ้ งใช้
ประกอบการขออนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติอื่นให้มีสิทธิ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นซ้ าอีกได้
การลงทะเบียนเรี ยนที่กล่าวนี้ เรี ยกว่าการเรี ยนเน้น (Regrade)
๑๑.๒ รายวิชาใดที่นกั ศึกษาได้ระดับคะแนน ต (F) หรื อ ม.จ. (U) หรื อ ถ (W) หากเป็ น
รายวิชาบังคับในหลักสู ตรแล้วนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่าจะได้ระดับคะแนน
ตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้
ถ้ารายวิชาใดที่นกั ศึกษาได้ระดับคะแนนตามข้อ ๑๑.๒ เป็ นรายวิชาเลือกในหลักสู ตร
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่นแทนก็ได้รายวิชาใดที่นกั ศึกษาได้ระดับคะแนน ต (F) หรื อ ม.จ. (U)
เมื่อมีการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาซ้ าหรื อแทนกันแล้วให้นบั หน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ในการคานวณหา
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๒. การนับหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตร ให้นบั รวมเฉพาะหน่ วยกิ ตของรายวิชาที่ได้
ระดับคะแนน ตั้งแต่ ง (D) ขึ้นไป หรื อได้คะแนน พ.จ. (S) เท่านั้น ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ใดซ้ าหรื อแทนกัน ให้นบั หน่วยกิตของรายวิชาที่
ได้ระดับคะแนนดีที่สุดเพียงครั้งเดียว
๑๓. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
๑๓.๑ มี ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐ เมื่อลงทะเบี ยนเรี ย นมี หน่ วยกิ ต
สะสม ที่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ระหว่าง ๓๐ ถึง ๕๙ หน่วยกิต
๑๓.๒ มี ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๕ เมื่ อลงทะเบี ยนเรี ย นมี หน่ วยกิ ต
สะสม ที่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๖๐ หน่วยกิตขึ้นไป ถึงจานวนหน่วยกิตสะสมก่อนครบ
หลักสู ตร
๑๓.๓ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ากว่า ๒.๐๐ เมื่อลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่กาหนด
ไว้ในหลักสู ตร ยกเว้นกรณี ที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมตั้งแต่ ๑.๙๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ซึ่ ง
ผลการศึกษาไม่เพียงพอที่จะรับการเสนอชื่ อ เพื่อรับปริ ญญาให้นกั ศึกษา ขอลงทะเบียนเรี ยนซ้ าในรายวิชาที่
ได้ระดับคะแนนต่ากว่า ก (A) เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ภายในกาหนดระยะเวลา ๓
ภาคการศึกษารวมภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกินระยะเวลาสองเท่าของแผนการเรี ยนตามหลักสู ตร
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๑๔. ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงชื่อ) รองศาสตราจารย์อิสสรี ย ์ หรรษาจรู ญโรจน์
(รองศาสตราจารย์อิสสรี ย ์ หรรษาจรู ญโรจน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์

